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Nevesta pre Izáka 
Abrahám bol však už starý a pokročilý vekom a Pán ho vo všetkom požehnával. 2 Tu povedal 
Abrahám svojmu sluhovi, najstaršiemu vo svojom dome, správcovi všetkého svojho majetku: 
"Polož svoju ruku pod moje bedrá, 3 aby som ťa sprisahal pred Pánom, Bohom neba a zeme, že pre 
môjho syna nevyberieš ženu z kanaánskych dcér, medzi ktorými bývam. 4 Ale pôjdeš do mojej vlasti 
a k mojim príbuzným vybrať ženu pre môjho syna Izáka.“ 5 Sluha mu však odpovedal: "Možno, že 
nebude chcieť žena ísť so mnou do tejto krajiny. Mám potom zaviesť tvojho syna naspäť do krajiny, 
z ktorej si sa ty vysťahoval?“ 6 Abrahám mu povedal: "Neopováž sa ta zaviesť môjho syna späť! 7 
Veď Pán, Boh neba a zeme, ktorý ma vyviedol z domu môjho otca a z mojej rodnej vlasti a ktorý so 
mnou hovoril a prisahal mi: "Tvojmu potomstvu dám túto krajinu, pošle pred tebou svojho anjela, 
aby si odtiaľ priviedol môjmu synovi ženu. 8 Ak žena nebude chcieť ísť s tebou, si zbavený tejto 
prísahy. Len nezaveď môjho syna naspäť!“ 9 Potom sluha položil svoju ruku pod bedrá svojho pána 
Abraháma a prisahal mu o tej veci. 

Abrahám bol starý –  Vysoký vek bol sám osebe znakom požehnania (porov. 15,15). 
Boh ho požehnával – podľa rabínov Abrahám mal bohatstvo, majetok, česť, dlhý život 
a deti. Chýbalo mu už len vidieť potomstvo svojho syna, ktoré zdedí jeho postavenie a 
česť.  
Polož ruku pod moje bedrá – ide o eufemizmus pre pohlavný úd ako nástroj 
rozmnožovania a zachovania rodu. Príklad takéhoto symbolického aktu pri prísahe, ale 
bez použitia eufemizmu, sa nachádza v starobabylonskom liste z mesta Kissura v 
južnej Mezopotámii.  
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Vybrať ženu z príbuzenstva –  vyjadruje endogamickú charakteristiku rodín patriarchov. 
Takáto rodina mala šesť základných charakteristík: endogamia (úsilie uzatvárať 
manželstvá medzi pokrvnými príbuznými; porov. 28,1-2), patrilinea (potomstvo a 
dedičstvo bolo regulované po otcovej strane, a nie matkinej; porov. 25,5), patriarchálna 
štruktúra (páter familias mal autoritu nad svojím domom), patrilokalita (synovia 
nechodili za zaťa, ale priviedli si nevesty domov), polygonia (jeden muž mohol mať 
viacero žien; porov. 25,1).  
Ján Zlatoústy vysvetľuje, že Abrahámovi nejde o to, aby Izák mal ženu bohatú s 
veľkými majetkami a služobníctvom alebo telesne krásnu. Patriarcha hľadal pre syna 
krásu duše, šľachetnosť spôsobov. Tým, že videl zlobu Kanaánčanov, chcel pre syna 
spoločníčku rovnakých obyčajov.  



Rebeka 
 11 Večer, v čase, keď sa vychádzalo napájať, nechal svoje ťavy oddychovať vonku pred mestom pri 
studni s vodou 12 a hovoril: "Pane, Bože Abraháma, môjho pána! Daj mi dnes šťastie a preukáž 
láskavosť môjmu pánovi Abrahámovi! 13 Hľa, stojím pri vodnom prameni a dcéry ľudí (tohoto) mesta 
prichádzajú naberať vodu! 14 Nech deva, ktorej poviem: "Nachýľ svoj džbán, aby som sa napil!" a 
ona povie: "Napi sa a napojím aj tvoje ťavy," bude tá, ktorú si určil svojmu služobníkovi Izákovi, a 
podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi.“ 15 Ešte ani nedokončil reč a už 
prichádzala s džbánom na pleciach Rebeka, ktorá sa narodila Batuelovi, synovi Melchy, Nachorovej 
ženy, ktorý bol Abrahámovým bratom. … atď. 

… napojím aj tvoje ťavy –  podľa rabínov Eliezer (mohol by to byť on ako ešte stále 
správca Abrahámovho domu) chce vidieť, ako sa bude dievčina správať v prirodzenom 
prostredí, pri studni. Doma by sa mohla usilovať splniť očakávania a domáce zvyky, 
zatiaľ čo tu koná podľa svojej povahy. (Chizkuni). 
Bežne je zakázané žiadať znamenia, ale v tomto prípade to bolo primerané Eliezerovmu 
poslaniu. Nežiada znamenie, ale potvrdenie toho, že budúca pramatka bude milá a 
pozorná. (Ran, Chullin 95b) – možno aj preto, že Abrahám sám hovorí, že Boh pošle 
pred ním svojho anjela a teda Eliezer sa vlastne len odvoláva na tento prísľub. 
Cirkevní otcovia v tom vidia symboliku: Každý deň prichádzala Rebeka k studniam. 
Pretože každý deň si na to našla čas, Abrahámov sluha ju mal možnosť stretnúť a 
mohla sa stať manželkou Izáka. Toto je duchovný význam, ktorý nás učí denne 
prichádzať k studni Svätého písma, k vodám Ducha Svätého, stále z neho načierať a 
doniesť domov plný džbán, rovnako ako to robievala Rebeka – a potom ani my 
nepremeškáme okamih, kedy Boh prehovorí, ale budeme vnímaví na Jeho vnuknutia. 



panna, ktorá ešte nepoznala muža –  Origenes sa pýta, prečo sa dodáva, že nepoznala 
muža, ak je už 2 napísané, že je panna. Vysvetľuje to tak, že je čistá v tele aj v duši. 
Podľa Midraša Rebeka ani nepoznala muža, ani neprepožičala svoje panenské telo na 
iné, nečisté praktiky, ako sa to vtedy robievalo.  
zlatý krúžok – Krúžky sa nosili v nose alebo v uchu. Na krúžku bol často 2' zavesený 
prívesok alebo amulet, ktorý mal apotropaický význam (odháňanie zlých duchov). 
Použitie jedn. č. naznačuje, že Abrahámov sluha dal Rebeke nosný krúžok s váhou pol 
sekla, t.j. 5,7g . 

Rebeka 
16 Deva bola veľmi pekná zjavom, panna, ktorá ešte nepoznala muža. Zostúpila k prameňu, naplnila 
svoj džbán a vyšla hore. 17 Sluha jej bežal v ústrety a povedal: "Dajže sa mi napiť trochu vody zo 
svojho džbána!“ 18 Ona odvetila: "Napi sa, pane!" Rýchlo si spustila džbán na ruku a dala sa mu 
napiť. 19 A keď ho napojila, dodala: "Aj tvojim ťavám naberiem vody, nech sa dobre napijú!“ 20 
Rýchlo vyliala džbán do válova a opäť utekala k studni po vodu a takto naberala pre všetky ťavy, 21 
kým muž ju mlčky pozoroval, aby zvedel, či Pán dá jeho ceste šťastný výsledok alebo nie. 22 Keď sa 
ťavy riadne napili, vzal muž zlatý krúžok, ťažký pol šekla, a dve náramnice na jej ruky, ťažké desať 
šeklov zlata, 23 a povedal: "Čiaže si ty dcéra? Povedz mi! Bude v dome tvojho otca miesto, aby sme 
tam mohli zostať?“ 24 Ona mu odpovedala: "Som dcéra Batuela, syna Melchy, ktorá ho porodila 
Nachorovi.“ 25 Ďalej mu povedala: "Slamy a krmu máme hojnosť i miesta na ubytovanie.” 26 Tu 
padol muž na kolená, poklonil sa Pánovi 27 a povedal: "Nech je zvelebený Pán, Boh môjho pána 
Abraháma, ktorý neodňal môjmu pánovi svoju láskavosť a vernosť. Veď aj mňa Pán viedol na tejto 
ceste k domu príbuzného môjho pána!“ 28 Potom deva odbehla a rozpovedala doma svojej matke 
všetko, čo sa jej prihodilo. 



náramennice –  boli pliešky alebo prúty zo vzácneho kovu, ktoré sa raz alebo viackrát 
omotali okolo ruky. Nosili sa na zápästí alebo nad lakťom. Abrahámov sluha dal 
Rebeke dva náramky vážiace 114g. Rabíni v tom vidia symboliku, podľa ktorej dva 
náramky symbolizujú dve tabule Zákona a desať šeklov zasa Desatoro.  
Nachor – Nachor bol Abrahámov brat a Milka bola dcéra jeho ďalšieho brata Harana 
(porov, kom. k 11,27-29).  
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strieborné a zlaté predmety a šaty – Rodina už súhlasila s manželstvom, a tak Eliezer 
koná ako zástupca Izáka pri svadbe. Dary mali funkciu ako dnešná svadobná obrúčka. 
Predchádzajúce dary (v. 22) slúžili ako zásnubné dary, lebo dievčinu nebolo možné 
vydať bez jej súhlasu (Lekach Τον).  
spýtajte sa jej samej – Tieto slová nás podľa rabínov učia, že dievča sa môže vydať len 
s jej súhlasom.  

Vyvolenie 
 49 A teraz, ak chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť, dajte mi to vedieť, ak nie, (tiež) 
mi to dajte vedieť, aby som sa mohol dať napravo alebo naľavo.” 50 Laban a Batuel odpovedali 
takto: "Od Pána vyšla táto vec. My ti nemôžeme povedať ani áno, ani nie. 51 Pozri, Rebeka je pred 
tebou, vezmi ju a choď! Nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako hovoril Pán!” 52 Keď Abrahámov 
sluha počul ich slová, poklonil sa Pánovi až po zem. 53 Potom sluha vybral strieborné a zlaté 
predmety a šaty a daroval ich Rebeke. I jej bratovi a matke daroval drahocennosti. 54 Potom jedli a 
pili on i mužovia, ktorí ho sprevádzali, a ostali tam na noc. Keď ráno vstali, povedal on: "Prepusť ma 
k môjmu pánovi!” 55 Jej brat a matka však odpovedali: "Nech dievča ostane ešte nejaký čas, tak na 
desať dní u nás, potom môže ísť.” 56 On im však odvetil: "Nezdržujte ma, keď Pán dožičil mojej 
ceste šťastný výsledok! Prepusťte ma, aby som mohol ísť k môjmu pánovi!” 57 Oni mu odpovedali: 
"Zavoláme dievča a opýtame sa ho.” 58 Zavolali teda Rebeku a opýtali sa jej: "Chceš ísť s týmto 
mužom?" Ona odpovedala: "Chcem!” 59 Potom teda prepustili svoju sestru Rebeku i s jej dojkou, aj 
Abrahámovho sluhu s jeho mužmi. 60 I požehnávali Rebeku a hovorili jej: "Sestra naša, rozmnož sa 
v tisíce a desaťtisíce (potomkov) a tvoje potomstvo nech zaujme brány svojich nepriateľov!” 61 
Potom sa Rebeka pohla aj so svojimi slúžkami, vysadli na ťavy a nasledovali muža. A sluha Rebeku 
vzal a odišiel. 



aby porozmýšľaľ – Slovo poprechádzať sa prekladá Raši ako „porozprávať sa" a Mi-
draš ako „porozjímať", oboje s významom pomodliť sa. Na základe tejto udalosti 
pokladá tradícia Izáka za zakladateľa popoludňajšej modlitby (GnRb 60,15). Abrahám 
založil podľa Talmudu rannú modlitbu (jacharit, pórov. 19,27) ajakub večernú modlitbu 
(maariv, porov. 28,11). (Berachot 26b)  
rýchlo zosadla – dosl. spadla z ťavy.  
zahalila sa – Zo štúdia reliéfov v Lakiši (Izrael) a v Beni Chasane (Egypt) boli ženy 
tradične oblečené v šatách, ktoré mali omotané okolo tela a ľavého pleca. Pravé plece 
zostalo odhalené. Odhalené časti tela - pravé plece, hlavu a niekedy aj tvár - prikrývali 
závojom (porov. 38,14.19). Tieto zvyky sa upravovali podľa vtedajších módnych trendov 
(porov. Iz 3,22-23). Rebeka sa podobne zahalila závojom pri stretnutí s neznámym 
mužom, ako si to vyžadoval dodnes pretrvávajúci zvyk medzi Semitmi.  
vzal… miloval… našiel útechu – Slovesá sú zoradené za sebou pomocou série 
vajjiqtolov, z čoho by vyplývalo, že vzťah lásky k Rebeke sa postupne vybudoval až po 
tom, čo si ju Izák vzal za ženu. 

Stretnutie 
 62 Vtedy sa Izák práve vrátil z cesty od studne Lachaj roi, býval totižto v Negebe. 63 Keď sa 
zvečerievalo, vyšiel Izák na pole, aby si porozmýšľal. Tu zdvihol oči a videl prichádzať ťavy. 64 Aj 
Rebeka zdvihla oči a zbadala Izáka. Rýchlo zosadla z ťavy 65 a povedala sluhovi: "Kto je ten muž, čo 
ide oproti nám po poli?" A keď sluha povedal: "To je môj pán," vzala závoj a zahalila sa. 66 Potom 
sluha porozprával Izákovi všetko, čo vykonal, 67 a Izák ju voviedol do stanu svojej matky Sáry. Vzal 
si teda Rebeku a ona sa stala jeho ženou. A tak ju miloval, že našiel útechu nad stratou svojej matky. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



tajomstvo manželstva poznámka 

vzal… miloval… našiel útechu – Slovesá sú zoradené za sebou pomocou série 
vajjiqtolov, z čoho by vyplývalo, že vzťah lásky k Rebeke sa postupne vybudoval až 
po tom, čo si ju Izák vzal za ženu. 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 
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• telesná príťažlivosť dvoch osôb opačného 
pohlavia 
• spočívajúca hlavne na sexuálnej rovine. 
• Ide o „užitie si“ sexuálnej rozkoše, nie o 
tvorbu vzťahu – po „užití si“ sa pokojne obaja 
rozídu bez nejakých záväzkov. 
• „Som na blondínky...“, flirt, koketovanie, ale 
aj znásilnenie,... 
• Cieľom je využiť iného človeka na 
uspokojenie svojich sexuálnych túžob. 

Na fenoméne zaľúbenosti funguje celý 
erotický a porno priemysel. 

„V případě pouhé smyslné žádostivosti je ten druhý 
jedním z pěkných zástupců druhého pohlaví, jedním mezi 
mnoha jinými. Je to prostě „kus“.“ 

(Dietrich von Hildebrand) 



tajomstvo manželstva poznámka 

vzal… miloval… našiel útechu – Slovesá sú zoradené za sebou pomocou série 
vajjiqtolov, z čoho by vyplývalo, že vzťah lásky k Rebeke sa postupne vybudoval až 
po tom, čo si ju Izák vzal za ženu. 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

Je to citová náklonnosť. Vo vzťahu k 
opačnému pohlaviu je charakterizovaná: 
• výlučnosťou  
• a prepojenosťou so sexom. 
Vytvára vzťah medzi dvoma osobami, 
založený na silných citoch zamilovanosti. 
Jej cieľom je uspokojiť s pomocou druhého 
človeka svoje citové túžby a potreby, potrebu 
po niekom blízkom vo svojom okolí, potrebu 
spoločnosti,…  

„Charakteristickou vlastností pravé zamilovaností je absolutní 
výlučnost. Z psychologického hlediska je prostě nemožné být 
současně zamilován do dvou lidí. Každý skutečně zamilovaný 
vzhlíží k milované osobě s pocitem „ale vždyť já jí nejsem vůbec 
hoden" - i když přitom z celého srdce doufá, že jeho láska bude 
přece jen opětována.“ 

(Dietrich von Hildebrand) 

ZA
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vajjiqtolov, z čoho by vyplývalo, že vzťah lásky k Rebeke sa postupne vybudoval až 
po tom, čo si ju Izák vzal za ženu. 
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Sebaaktualizácia 

Transcendencia 
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opačnému pohlaviu je charakterizovaná: 
• výlučnosťou  
• a prepojenosťou so sexom. 
Vytvára vzťah medzi dvoma osobami, 
založený na silných citoch zamilovanosti. 
Jej cieľom je uspokojiť s pomocou druhého 
človeka svoje citové túžby a potreby, potrebu 
po niekom blízkom vo svojom okolí, potrebu 
spoločnosti,…  

„Charakteristickou vlastností pravé zamilovaností je absolutní 
výlučnost. Z psychologického hlediska je prostě nemožné být 
současně zamilován do dvou lidí. Každý skutečně zamilovaný 
vzhlíží k milované osobě s pocitem „ale vždyť já jí nejsem vůbec 
hoden" - i když přitom z celého srdce doufá, že jeho láska bude 
přece jen opětována.“ 

(Dietrich von Hildebrand) 
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„Láska sa často mýli so zamilovaním, s 
náhlym zrútením priehrad, ktoré do 
tohto okamihu oddeľovali dvoch 
cudzích ľudí.“ 

(Erich Fromm) 

„Nejrozšířenější a nejmocnější ze všech 
falešných představ o lásce je ta, že 
„zamilovanost" je láska, anebo že je 
alespoň jedním z projevů lásky.“ 

(M. Scott Peck) 



tajomstvo manželstva poznámka 

vzal… miloval… našiel útechu – Slovesá sú zoradené za sebou pomocou série 
vajjiqtolov, z čoho by vyplývalo, že vzťah lásky k Rebeke sa postupne vybudoval až 
po tom, čo si ju Izák vzal za ženu. 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

LÁ
SK

A
 

„Skutočná láska nie je pocit, ktorý nás pohltí. 
Je to premyslené a záväzné rozhodnutie. To 
znamená, že prijal určitý záväzok, či už je 
pocit lásky prítomný alebo nie.“ 

(Dr. Scott Peck) 

„Láska by mala byť v podstate aktom vôle, 
rozhodnutím oddať celý svoj život životu 
iného človeka - je to rozhodnutie, je to 
úsudok, je to sľub. V tom je skutočne 
racionálne jadro idey o nerozlučiteľnosti 
manželstva, základ mnohých foriem 
tradičného manželstva, v ktorých si partneri 
nikdy nevyberajú, ale sú pre seba vyberaní, a 
predsa sa predpokladá, že sa budú milovať. 
Keby láska bola len cit, nebolo by základu pre 
sľub večnej lásky.“ 

(Erich Fromm) 



tajomstvo manželstva poznámka 

vzal… miloval… našiel útechu – Slovesá sú zoradené za sebou pomocou série 
vajjiqtolov, z čoho by vyplývalo, že vzťah lásky k Rebeke sa postupne vybudoval až 
po tom, čo si ju Izák vzal za ženu. 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

Opravdivá láska je ZÁVÄZOK rozumu a vôle 
(čiže celého človeka) 
voči inému človekovi, ktorého kvôli sebe 
vlastne ani tak nepotrebujeme a pokojne by 
sme si vystačili aj bez neho, 
aby sme sa mu darovali, zdieľali s ním seba 
samých a aby sme pre neho boli oporou, 
povzbudením a výzvou k rastu 
a tak mu pomáhali byť stále zrelším, 
slobodnejším a šťastnejším človekom. 

LÁ
SK

A
 

„Rozdiel medzi zamilovanosťou a medzi 
skutočnou láskou je asi ako rozdiel medzi 
detskou riekankou a básňou.“  

(Dr. Dorothy Tennová) 



tajomstvo manželstva poznámka 

vzal… miloval… našiel útechu – Slovesá sú zoradené za sebou pomocou série 
vajjiqtolov, z čoho by vyplývalo, že vzťah lásky k Rebeke sa postupne vybudoval až 
po tom, čo si ju Izák vzal za ženu. 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

LÁ
SK

A
 

„Vo veľkej literatúre všetkých rozvinutých 
kultúr je ľúbiť slovesom. Reaktívni ľudia z 
toho urobili cit. Ich vedú city. Hollywood nás 
podľa scenára naučil veriť, že nie sme 
zodpovední, že sme produktom našich citov. 
Ale hollywoodsky scenár nepopisuje 
skutočnosť. … Proaktívni  ľudia chápu lásku 
ako sloveso. Ľúbiť, to je niečo čo robíte: 
obete, ktoré prinášate, dávate seba… Láska 
je hodnota, ktorá sa aktualizuje činmi lásky. 
Proaktívni ľudia podriaďujú city hodnotám.“ 

(Stephen R. Covey) 

Ako taká sa manželstvom (čiže 
záväzným darovaním sa druhému) 

ešte len ZAČÍNA – a ešte len sa musí 
VYBUDOVAŤ! 



tajomstvo manželstva poznámka 

vzal… miloval… našiel útechu – Slovesá sú zoradené za sebou pomocou série 
vajjiqtolov, z čoho by vyplývalo, že vzťah lásky k Rebeke sa postupne vybudoval až 
po tom, čo si ju Izák vzal za ženu. 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

LÁ
SK

A
 

„Vo veľkej literatúre všetkých rozvinutých 
kultúr je ľúbiť slovesom. Reaktívni ľudia z 
toho urobili cit. Ich vedú city. Hollywood nás 
podľa scenára naučil veriť, že nie sme 
zodpovední, že sme produktom našich citov. 
Ale hollywoodsky scenár nepopisuje 
skutočnosť. … Proaktívni  ľudia chápu lásku 
ako sloveso. Ľúbiť, to je niečo čo robíte: 
obete, ktoré prinášate, dávate seba… Láska 
je hodnota, ktorá sa aktualizuje činmi lásky. 
Proaktívni ľudia podriaďujú city hodnotám.“ 

(Stephen R. Covey) 

Ako taká sa manželstvom (čiže 
záväzným darovaním sa druhému) 

ešte len ZAČÍNA – a ešte len sa musí 
VYBUDOVAŤ! 

„Ak máme neúspech v láske, musíme 
hľadať dôvody. Prvý krok je, aby sme si 
uvedomili, že láska je umenie, rovnako 
ako je ním sám život. Ak sa chceme 
naučiť milovať, musíme postupovať 
rovnako, ako keď sa chceme vzdelávať 
v akomkoľvek odbore, hoci v hudbe, 
maľovaní, liečení, alebo v inžinierstve.“ 

(Erich Fromm) 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



tajomstvo manželstva poznámka 

Zavolali teda Rebeku a opýtali sa jej: "Chceš ísť s týmto mužom?" Ona odpovedala: 
"Chcem!” 

„Ľúbiť, to neznamená pozerať sa 
jeden na druhého, to znamená 
pozerať sa spolu tým istým 
smerom.“ 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

Kľúčová pre šťastné manželstvo 
nie je ani zaľúbenosť, ani 
zamilovanosť, ani krása, ani 
bohatstvo, či postavenie. 

KĽÚČOVÝ JE ONEN „JEDEN 
SMER“: spoločný cieľ a zmysel 
života, spoločné hodnoty, 
porovnateľná kultúra a životný 
štýl,… 



tajomstvo manželstva poznámka 

Zavolali teda Rebeku a opýtali sa jej: "Chceš ísť s týmto mužom?" Ona odpovedala: 
"Chcem!” 

„Ľúbiť, to neznamená pozerať sa 
jeden na druhého, to znamená 
pozerať sa spolu tým istým 
smerom.“ 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

Kľúčová pre šťastné manželstvo 
nie je ani zaľúbenosť, ani 
zamilovanosť, ani krása, ani 
bohatstvo, či postavenie. 

KĽÚČOVÝ JE ONEN „JEDEN 
SMER“: spoločný cieľ a zmysel 
života, spoločné hodnoty, 
porovnateľná kultúra a životný 
štýl,… 

Rebeke nevadí, že Izáka v živote 
nevidela (a obdobne ani Izákovi). 

Ale príbuznosť zaručuje, že budú 
zdieľať spoločné hodnoty, kultúru, 
zmysel života, náboženstvo… a to 
je ideálny základ pre opravdivú 
lásku! 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



Ezau a Jakub 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 25,20 – 34 



REBEKA BOLA NEPLODNÁ… – opakujúci sa motív: Sára, teraz Rebeka, neskôr Ráchel… 
Anna, matka Samuela, potom zase v NZ Anna, matka Jána Krstiteľa. Podľa sv. Jána 
Zlatoústeho neplodnosť Rebeky nebola dôsledkom hriechu, naopak, Rebekina neplodnosť 
otvára cestu pre Pannu Máriu, pretože obe (podobne, aj keď odlišne) nakoniec rodia svoje 
deti vďaka zásahu Božej milosti, napriek prirodzenej skutočnosti, v rámci ktorej Rebeka bola 
neplodnou a Mária zase stále pannou (a aj ňou ostala). 
REBEKA IŠLA SA OPÝTAŤ PÁNA – vo význame dopytovať sa na Božiu vôľu legitímnymi 
prostriedkami, ako napr. konzultovať udalosť s prorokom, pomocou urim a tumim a pod. 
Keďže odpoveď je vo forme prorockého orákula, možno usudzovať, že Rebeka konzultovala 
nezvyčajný jav s prorokom 
EZAU – odvodzovaný od slova „červený“, súčasne je alúziou na názov krajiny Edom, kde sa 
neskôr Ezau zdržiaval (a toto prímenie mu aj ako osobe dáva autor textu) 
JAKUB – odvodzovaný od slova „päta“, ale aj od slova „ľstivosť“ 
STARŠÍ BUDE SLÚŽIŤ MLADŠIEMU – tu sa prvý raz objavuje VYVOLENIE JAKUBA zo strany 
Boha, aby v ňom pokračovalo Abrahámovo prisľúbenie. 

Známy motív… 
20 Izák mal štyridsať rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dcéru Aramejčana Batuela z Mezopotámie, 
sestru Aramejčana Labana. 21 Izák prosil za svoju ženu Pána, lebo bola neplodná; a Pán ho vypočul 
a jeho žena, Rebeka, počala. 22 Keď sa deti v jej živote kopali, povedala: "Ak je to tak, prečo som 
takáto?" A išla sa opýtať Pána. 23 Pán jej povedal: "Dva národy sú v tvojom lone a dva kmene sa 
oddelia z tvojho života; národ nad národom bude prevládať a starší bude slúžiť mladšiemu.“ 24 A 
keď sa jej naplnili dni pôrodu, boli dvojčatá v jej živote. 25 Prvý sa narodil červený, celý chlpatý ako 
kožuch, a nazvali ho Ezauom. 26 Za ním sa zjavil jeho brat a jeho ruka držala Ezauovu pätu. Preto mu 
dali meno Jakub. Keď sa mu oni narodili, mal Izák šesťdesiat rokov. 



KEĎ CHLAPCI VYRÁSTLI – čiže keď dovŕšili 13 rokov veku 

JAKUB BOL TICHÝ… – kontrast medzi divokou, impulzívnou povahou Ezaua a pokojnou 
usadenosťou Jakuba 

PRVORODENSTVO – zahrnovalo nárok na dvojnásobný prídel z domu otca a požehnanie. Po smrti 
otca sa majetok rozdelil na toľko častí, koľko bolo synov plus jedna časť. Prvorodený zdedil dve 
časti, zatiaľ čo ostatní synovia iba jednu časť. V tomto prípade Ezau stráca nárok na dve časti z 
majetku domu otca. Niektorí rabíni mienia, že Ezau bol ako lovec neustále vystavený 
nebezpečenstvu a nerobil si nádej, že bude žiť veľmi dlho a teda otázka nejakého dedenia po otcovi 
mu pripadala nereálne vzdialená (asi ako gymnazistom otázka dôchodku ) 

Osudná šošovica 
27 Keď chlapci dorástli, Ezau bol udatným lovcom, mužom stepi, Jakub však bol tichý človek a býval 
v stanoch. 28 Izák mal radšej Ezaua, lebo rád jedával divinu. Rebeka mala zasa radšej Jakuba. 29 Raz 
Jakub varil jedlo a Ezau prišiel zo stepi celkom vyčerpaný. 30 Tu povedal Ezau Jakubovi: "Nože mi 
daj rýchlo z toho červeného, z toho červeného tu, lebo som celkom vyčerpaný!" Preto ho nazvali 
Edom (Červený). 31 Ale Jakub povedal: "Predaj mi najprv svoje prvorodenstvo!” 32 Ezau odvetil: 
"Hľa, idem zomrieť, načože mi je prvorodenstvo?“ 33 Jakub mu však vravel: "Najprv mi prisahaj!" A 
on mu odprisahal, a tak predal svoje prvorodenské právo Jakubovi. 34 Potom dal Jakub Ezauovi 
chleba a šošovicového pokrmu a on jedol a pil. Napokon vstal a odišiel. Tak málo si Ezau cenil svoje 
prvorodenstvo. 



ŠOŠOVICA – pestovala sa v Oriente už od veľmi starých čias a pre svoju vysokú nutričnú hodnotu 
bola nepostrádateľnou súčasťou stravy. Pre svoju dostupnosť a nízku cenu sa vyskytovovala 
hlavne v strave nižších spoločenských vrstiev. To dáva do popredia, ako málo si Ezau cenil právo 
prvorodenstva, čo sa stáva podkladom pre hodnotenie autora, že dôraz nie je na jakubovom 
podvode, ale na Ezauovom pohrdnutí prvorodenstvom. Posledný verš tohto úryvku teda prezrádza 
úmysel autora, ktorý konštatuje, že Ezau opovrhol svojím provordenstvom (pórov. 25,34). Ezau 
nebol oklamaný či podvedený. Predal svoje právo, lebo pre neho nemalo hodnotu ani predtým, ani 
potom. (Chumaš). Celá vec však zostáva pred ostatnými postavami nasledujúceho deja utajená, až 
kým ju urazený Ezau nevyjaví pred svojím otcom Izákom. 

Text kladie dôraz na na Jakubovu šikovnosť. Jakub tu vystupuje ako múdry človek, ktorý myslí na 
budúcnosť a váži si právo prvorodenstva, a tak stojí v protiklade s Ezauom, ktorý hľadí len na to, 
ako uspokojiť svoj hlad a pohŕda jedným z pilierov patriarchálnej štruktúry - prvorodenstvom. 

Osudná šošovica 
27 Keď chlapci dorástli, Ezau bol udatným lovcom, mužom stepi, Jakub však bol tichý človek a býval 
v stanoch. 28 Izák mal radšej Ezaua, lebo rád jedával divinu. Rebeka mala zasa radšej Jakuba. 29 Raz 
Jakub varil jedlo a Ezau prišiel zo stepi celkom vyčerpaný. 30 Tu povedal Ezau Jakubovi: "Nože mi 
daj rýchlo z toho červeného, z toho červeného tu, lebo som celkom vyčerpaný!" Preto ho nazvali 
Edom (Červený). 31 Ale Jakub povedal: "Predaj mi najprv svoje prvorodenstvo!” 32 Ezau odvetil: 
"Hľa, idem zomrieť, načože mi je prvorodenstvo?“ 33 Jakub mu však vravel: "Najprv mi prisahaj!" A 
on mu odprisahal, a tak predal svoje prvorodenské právo Jakubovi. 34 Potom dal Jakub Ezauovi 
chleba a šošovicového pokrmu a on jedol a pil. Napokon vstal a odišiel. Tak málo si Ezau cenil svoje 
prvorodenstvo. 



Požehnanie otca 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 27,1 – 28,2 



KEĎ MAL EZAU 40 ROKOV… – V chronológii rozprávania to znamená, na základe 25,26, že Izák mal 
už sto rokov. Je to relevantná informácia pre ďalšie rozprávanie, kde Izákova staroba zohráva 
kľúčovú rolu. 

JUDITU… BAŠEMAT… – Podľa rabínov prejavuje sa tu problém Ezauovej nedisciplinovanosti, lebo 
si nepýtal radu od rodičov. Raši na základe Midraša prirovnáva Ezaua k svini. Tá, keď si ľahne, 
vystrie svoje rozdelené kopyto, akoby chcela povedať, že aj ona je čistým (rituálne spôsobilým) 
zvieraťom. Podobne Ezau, hoci okrádal a vydieral, tváril sa, že je čestný. Do štyridsiatky zvádzal 
vydaté ženy a žil nemravné, ale keď dosiahol štyridsiatku, pokrytecky hovorí, že nasleduje príklad 
svojho otca, ktorý sa oženil tiež v tomto veku. (Raši) Ezau sa previnil trojnásobne: a) Uzatvoril 
manželstvao z vlastnej iniciatívy, miesto aby prenechal voľbu rodičom, čím porušil zvyk vtedajšej 
spoločnosti, b) Nevybral si ženu zo svojho príbuzenstva, čím zanechal zaužívanú tradíciu, c) Oženil 
sa s miestnou obyvateľkou, čím zneuctil vlastný rod. (JPS) 

Verš spolu s veršom 28,1 opisujú dôvod, prečo Ezau stratil priazeň svojich rodičov a následne aj 
požehnanie. V súlade s patriarchálnou tradíciou Ezau si mal zobrať manželku zo svojho klanu. 
Nerešpektovanie tejto rodinnej tradície spôsobovalo zármutok oboch rodičov. 

Ezau…  
34 Keď mal Ezau štyridsať rokov, vzal si za ženu dcéru Hetejca Bériho Juditu a dcéru Hetejca Elona 
Bašemat; obe však zarmútili Izákovu i Rebekinu dušu.  



KEĎ IZÁK ZOSTAREL… – v tom čase mal podľa rabínskej tradície 123 rokov. Izák bol už starý, ale 
nebol ešte na smrteľnej posteli, lebo po týchto udalostiach žil ešte dlhé roky. K rozhodnutiu o voľbe 
nástupcu ho priviedla jeho slepota, alebo možno očná choroba, necíti sa už teda na plnenie funkcie 
a zodpovednosti patriarchu a náčelníka klanu. 

ZAVOLAL STARŠIEHO… – Zmienka o tom, že ide o staršieho syna, je ďalšia kľúčová informácia pre 
nasledujúci príbeh. Autor sa úmyselne vyhýba tomu, aby označil Ezaua za „prvorodeného", lebo ten 
má nárok na dedičstvo (porov. 27,19) – toho sa ale Ezau predsa už sám zriekol v prospech Jakuba. 

Požehnanie otca 
Keď Izák zostarel a keď jeho oči stratili silu vidieť, zavolal si svojho staršieho syna Ezaua a povedal 
mu: "Syn môj!" On mu odvetil: "Hľa, tu som!“ 2 Povedal mu: "Pozri, ja som už starý, neviem, kedy 
zomriem. 3 Preto si teraz vezmi zbraň, tulec a kušu a choď do stepi uloviť nejakú zver! 4 Potom mi 
priprav chutné jedlo, aké mám rád. A keď pojem, požehnám ťa prv, ako zomriem.“ 5 Rebeka však 
načúvala, keď sa Izák rozprával so svojím synom Ezauom. A Ezau vyšiel do stepi uloviť nejakú zver, 
aby ju doniesol. 6 Tu povedala Rebeka svojmu synovi Jakubovi: "Len teraz som počula, ako tvoj 
otec hovoril tvojmu bratovi Ezauovi: 7 "Nože mi prines nejakú zverinu a priprav mi chutné jedlo, aby 
som jedol a aby som ťa požehnal pred Pánom prv, ako zomriem.“ 8 A teraz počúvaj, syn môj, na môj 
hlas, čo ti prikazujem: 9 Choď k stádu a prines mi dvoje pekných kozliat. Ja ich pripravím pre tvojho 
otca ako chutné jedlo, aké má on rád. 10 Potom to zanesieš svojmu otcovi, aby jedol a aby ťa 
požehnal prv, ako zomrie.“ 11 Ale Jakub povedal svojej matke Rebeke: "Veď môj brat Ezau je 
zarastený človek a ja som hladký. 12 A ak ma môj otec ohmatá, potom budem v jeho očiach ako taký, 
kto si z neho robí posmech a privediem na seba kliatbu a nie požehnanie.“ 13 Ale matka mu 
povedala: "Tvoja kliatba, syn môj, bude na mne. Len počuj môj hlas! Choď a prines mi ich!“ 14 I 
odišiel a vzal a doniesol ich svojej matke. Jeho matka pripravila chutné jedlo, aké mal rád jeho otec. 



POŽEHNANIE – Podľa rabínov požehnanie je účinnejšie, keď sa človek blíži k smrti, lebo duša je 
slobodnejšia voči telesným putám. (Sforno) Izák mal stodvadsaťtri rokov a blížil sa k veku, v ktorom 
zomrela jeho matka (stodvadsaťsedem). Človek si nemá myslieť, že bude žiť dlhšie ako jeho rodičia. 
(Midraš). Izák Svojmu potomstvu udeľuje požehnanie vďaka výnimočnému vzťahu s Bohom, ako aj 
mocou svojej autority ako pater familias (otec rodu). 

PRIPRAV JEDLO – jedlo nebolo len prostriedkom na vyvolanie fyzického blaha a navodenie 
primeranej atmosféry k danej príležitosti, ale bolo aj rituálom s ceremoniálnym poslaním, úzko 
spojeným s úkonom požehnania. Slávnostný akt požehnania bol spojený už v ugaritskej kultúre s 
požívaním jedla. V epose Kirta boh Baál vyzýva boha El pozdvihnúť času a požívať jedlo pred 
udelením požehnania (Keret 2.16-18; porov, aj 2Aqhat 1.35). 

Požehnanie otca 
Keď Izák zostarel a keď jeho oči stratili silu vidieť, zavolal si svojho staršieho syna Ezaua a povedal 
mu: "Syn môj!" On mu odvetil: "Hľa, tu som!“ 2 Povedal mu: "Pozri, ja som už starý, neviem, kedy 
zomriem. 3 Preto si teraz vezmi zbraň, tulec a kušu a choď do stepi uloviť nejakú zver! 4 Potom mi 
priprav chutné jedlo, aké mám rád. A keď pojem, požehnám ťa prv, ako zomriem.“ 5 Rebeka však 
načúvala, keď sa Izák rozprával so svojím synom Ezauom. A Ezau vyšiel do stepi uloviť nejakú zver, 
aby ju doniesol. 6 Tu povedala Rebeka svojmu synovi Jakubovi: "Len teraz som počula, ako tvoj 
otec hovoril tvojmu bratovi Ezauovi: 7 "Nože mi prines nejakú zverinu a priprav mi chutné jedlo, aby 
som jedol a aby som ťa požehnal pred Pánom prv, ako zomriem.“ 8 A teraz počúvaj, syn môj, na môj 
hlas, čo ti prikazujem: 9 Choď k stádu a prines mi dvoje pekných kozliat. Ja ich pripravím pre tvojho 
otca ako chutné jedlo, aké má on rád. 10 Potom to zanesieš svojmu otcovi, aby jedol a aby ťa 
požehnal prv, ako zomrie.“ 11 Ale Jakub povedal svojej matke Rebeke: "Veď môj brat Ezau je 
zarastený človek a ja som hladký. 12 A ak ma môj otec ohmatá, potom budem v jeho očiach ako taký, 
kto si z neho robí posmech a privediem na seba kliatbu a nie požehnanie.“ 13 Ale matka mu 
povedala: "Tvoja kliatba, syn môj, bude na mne. Len počuj môj hlas! Choď a prines mi ich!“ 14 I 
odišiel a vzal a doniesol ich svojej matke. Jeho matka pripravila chutné jedlo, aké mal rád jeho otec. 



REBEKA: NA MŇA PADNE KLIATBA – Rebeka neodpovedá najakubove výhrady, ale vyjadruje sa k 
jadru jeho pochybností. Ak príde k odhaleniu a následne k hnevu, ktorý môže viesť k prekliatiu, tak 
prekliatie padne na jej hlavu. V mezopotámskej tradícii boli známe momenty, keď vykladači snov, 
hviezd a pečení odhalili, že kráľovi hrozilo nešťastie. V týchto prípadoch bol na miesto kráľa daný 
náhradník, na ktorého padlo prekliatie a skutočný kráľ bol zachránený. Táto tradícia je dobre 
dokumentovaná hlavne počas vlády novoasýrského kráľa Esarhaddona. 

Rebeka tak dôverovala proroctvu (porov. 25,23), že sa nebála kliatby. (Rašbam) Povedala: „Nebojím 
sa, že na teba uvrhne kliatbu. Ak sa tak stane, nech padne na mňa, nie na teba," lebo ženy majú 
zľutovanie a sú ochotné trpieť, aby ochránili svoje deti. (Ibn Ezra,Yohel Or) 

Rebekin podvod 
Keď Izák zostarel a keď jeho oči stratili silu vidieť, zavolal si svojho staršieho syna Ezaua a povedal 
mu: "Syn môj!" On mu odvetil: "Hľa, tu som!“ 2 Povedal mu: "Pozri, ja som už starý, neviem, kedy 
zomriem. 3 Preto si teraz vezmi zbraň, tulec a kušu a choď do stepi uloviť nejakú zver! 4 Potom mi 
priprav chutné jedlo, aké mám rád. A keď pojem, požehnám ťa prv, ako zomriem.“ 5 Rebeka však 
načúvala, keď sa Izák rozprával so svojím synom Ezauom. A Ezau vyšiel do stepi uloviť nejakú zver, 
aby ju doniesol. 6 Tu povedala Rebeka svojmu synovi Jakubovi: "Len teraz som počula, ako tvoj 
otec hovoril tvojmu bratovi Ezauovi: 7 "Nože mi prines nejakú zverinu a priprav mi chutné jedlo, aby 
som jedol a aby som ťa požehnal pred Pánom prv, ako zomriem.“ 8 A teraz počúvaj, syn môj, na môj 
hlas, čo ti prikazujem: 9 Choď k stádu a prines mi dvoje pekných kozliat. Ja ich pripravím pre tvojho 
otca ako chutné jedlo, aké má on rád. 10 Potom to zanesieš svojmu otcovi, aby jedol a aby ťa 
požehnal prv, ako zomrie.“ 11 Ale Jakub povedal svojej matke Rebeke: "Veď môj brat Ezau je 
zarastený človek a ja som hladký. 12 A ak ma môj otec ohmatá, potom budem v jeho očiach ako taký, 
kto si z neho robí posmech a privediem na seba kliatbu a nie požehnanie.“ 13 Ale matka mu 
povedala: "Tvoja kliatba, syn môj, bude na mne. Len počuj môj hlas! Choď a prines mi ich!“ 14 I 
odišiel a vzal a doniesol ich svojej matke. Jeho matka pripravila chutné jedlo, aké mal rád jeho otec. 



KOZĽACIE KOŽKY – Pokrytie rúk a krku kozľacími kožkami je podľa väčšiny komentátorov znakom 
poľutovaniahodného stavu, v ktorom sa Izák nachádzal. Nielen, že jeho oči vyhasli, ale musel už 
zoslabnúť aj jeho hmat, keď nebol schopný rozoznať kozľacie kožky. Ďalším znakom Izákovho 
poľutovaniahodného stavu je jeho neschopnosť rozpoznať, ktorý zo synov stojí pred ním. Napriek 
tomuto stavu, Izák kladie jednu otázku za druhou a celým príbehom sa tiahne napätie, či podvod 
nebude odhalený.  

„OTEC!“ – podľa rabínov to pvedal, aby vyskúšal, či ho Izák spozná. Vtom prípade by musel upustiť 
od plánu a predstierať, že ho prišiel navštíviť. (Alšich) Podľa Midraša vošiel Jakub so sklonenou 
hlavou a so slzami v očiach, tak mu bolo ľúto, že ide otca podviesť, hoci mal získať to, čo mu 
patrilo. 

Rebekin podvod 
Keď Izák zostarel a keď jeho oči stratili silu vidieť, zavolal si svojho staršieho syna Ezaua a povedal 
mu: "Syn môj!" On mu odvetil: "Hľa, tu som!“ 2 Povedal mu: "Pozri, ja som už starý, neviem, kedy 
zomriem. 3 Preto si teraz vezmi zbraň, tulec a kušu a choď do stepi uloviť nejakú zver! 4 Potom mi 
priprav chutné jedlo, aké mám rád. A keď pojem, požehnám ťa prv, ako zomriem.“ 5 Rebeka však 
načúvala, keď sa Izák rozprával so svojím synom Ezauom. A Ezau vyšiel do stepi uloviť nejakú zver, 
aby ju doniesol. 6 Tu povedala Rebeka svojmu synovi Jakubovi: "Len teraz som počula, ako tvoj 
otec hovoril tvojmu bratovi Ezauovi: 7 "Nože mi prines nejakú zverinu a priprav mi chutné jedlo, aby 
som jedol a aby som ťa požehnal pred Pánom prv, ako zomriem.“ 8 A teraz počúvaj, syn môj, na môj 
hlas, čo ti prikazujem: 9 Choď k stádu a prines mi dvoje pekných kozliat. Ja ich pripravím pre tvojho 
otca ako chutné jedlo, aké má on rád. 10 Potom to zanesieš svojmu otcovi, aby jedol a aby ťa 
požehnal prv, ako zomrie.“ 11 Ale Jakub povedal svojej matke Rebeke: "Veď môj brat Ezau je 
zarastený človek a ja som hladký. 12 A ak ma môj otec ohmatá, potom budem v jeho očiach ako taký, 
kto si z neho robí posmech a privediem na seba kliatbu a nie požehnanie.“ 13 Ale matka mu 
povedala: "Tvoja kliatba, syn môj, bude na mne. Len počuj môj hlas! Choď a prines mi ich!“ 14 I 
odišiel a vzal a doniesol ich svojej matke. Jeho matka pripravila chutné jedlo, aké mal rád jeho otec. 



KTO SI? … EZAU… – Raz udelené požehnanie už nemohlo byť odňaté. A. C. Thiseltonove štúdiá 
požehnaní na starovekom Blízkom východe ukazujú, že neexistovali prípady a presvedčenie, že raz 
udelené požehnanie by mohlo byť odvolané. Odtiaľ aj Izákova triaška, keď zisťuje, že sa udialo 
niečo nenapraviteľné. 

ZRNOM A MUŠTOM SOM HO ZAOPATRIL – Ako hovorí A. Novotný: „Míti úspěch znamená v řeči SZ 
míti požehnání. Je člověkem požehnaným, na němž závisí prospěch rodiny i kmene, po případě 
národa. Před svou smrtí může přenésti požehnání na nejstaršího svého syna. Neboť přenášeti 
požehnání nelze na kohokoliv, nýbrž jen na toho, kdo je schopen přijmouti požehnání – nejčastěji na 
nejstaršího syna: Gn 48,15n. Protože jde o přenášení, je třeba, aby při požehnání žehnající a 
žehnaný byli v nejužším styku: Izák před žehnáním Jakoba požívá Jakobovy krmě, Jakobova vína, 
líbá Jakoba a pak teprve ho žehná. Odtud zvyk vzkládání rukou na hlavu žehnaného.“ – Izák toto 
„šťastie“ teraz odovzdal Jakubovi a tým sa tak postaral o jeho budúci hojný osud… 

Odhalenie… 
30 Len čo Izák prestal žehnať Jakuba a sotva Jakub vyšiel od svojho otca Izáka, už prichádzal jeho 
brat Ezau z poľovačky (domov). 31 Aj on pripravil chutné jedlo, priniesol ho otcovi a vravel: "Otče 
môj, vstaň a jedz z diviny od svojho syna, aby si ma požehnal!“ 32 Jeho otec Izák mu povedal: "A ty 
si kto?" On odpovedal: "Ja som tvoj syn, tvoj prvorodený Ezau.“ 33 Izák sa náramne zľakol a 
povedal: "Kto to bol teda, čo mi ulovil zverinu a čo mi ju bol doniesol? A ja som jedol zo všetkého 
prv, ako si ty prišiel! Aj som ho požehnal a bude požehnaný!“ 34 Keď Ezau počul otcove slová, 
hrozne zreval a veľmi sa spriečil a svojmu otcovi povedal: "Otče môj, požehnaj aj mňa!“ 35 On 
odvetil: "Podvodne prišiel tvoj brat a odňal ti požehnanie!“ 36 Tu on povedal: "Preto mu dali meno 
Jakub, že ma teraz už druhý raz oklamal? Už mi odňal prvorodenské právo a teraz, hľa, odňal mi aj 
požehnanie!“ 37 Izák odpovedal Ezauovi: "Pozri, ja som ho ustanovil za pána nad tebou a všetkých 
jeho bratov som mu dal za sluhov! Zrnom a muštom som ho zaopatril. Čo ešte môžem urobiť pre 
teba, syn môj?„ … atď. 



POSLANIE JAKUBA PREČ – Rebeka naďalej vystupuje ako mimoriadne schopná žena. Najskôr 
dokázala premyslieť do podrobností, ako získať od Izáka požehnanie a teraz domyslí, ako uchrániť 
svojho milovaného syna. Dúfala, že Ezauov hnev sa čoskoro utíši (Midraš), ale mýlila sa. Jakub 
ostal u Labana vyše dvadsať rokov a nikdy viac ho už neuvidela… 

ODTIAĽ SI VEZMI ŽENU – Podobne, ako Abrahám jemu, aj on nabáda syna – teraz pokračovateľa 
Prisľúbenia – aby si vzal manželku, ktorá bude vhodná a primeraná tomuto dejinnému poslaniu, 
ktoré ich rod nesie a uskutočňuje: „V dome, kde vyrástla v Labanovej blízkosti tvoja matka, nájdeš 
pravdepodobne vhodnú manželku aj ty. (R. Hirsch)“ 

Jakubov útek 
41 Ezau sa hneval na Jakuba pre požehnanie, ktoré mu dal jeho otec, preto si hovoril: "Čoskoro 
príde čas, že sa bude smútiť nad mojím otcom. Potom svojho brata zabijem!“ 42 Lenže slová 
staršieho syna oznámili Rebeke. Preto dala zavolať svojho mladšieho syna Jakuba a takto mu 
vravela: "Hľa, tvoj brat Ezau ti chystá pomstu, chce ťa zabiť. 43 Preto počuj, syn môj, na môj hlas: 
Zober sa a utekaj k môjmu bratovi Labanovi do Haranu. 44 Ostaň u neho nejaký čas, kým sa neutíši 
hnev tvojho brata 45 a kým neprestane jeho zlosť a kým nezabudne, čo si mu urobil! Potom pošlem 
po teba a dám si ťa priviesť odtiaľ sem. Prečo by som vás mala oboch stratiť v jeden deň?!“ 46 
Potom povedala Rebeka Izákovi: "Omŕza ma život pre Hetejky. Ak si aj Jakub vezme za ženu 
Hetejku, ako sú tieto z dcér (tunajšej) krajiny, načo mi žiť?!„ 
Vtedy Izák zavolal Jakuba, požehnal ho a prikázal mu: 2 "Nesmieš si vziať ženu z kanaánskych dcér! 
Vyber sa a choď do sýrskej Mezopotámie, do domu otca svojej matky Batuela a odtiaľ si vezmi ženu 
z dcér Labana, ktorý je bratom tvojej matky. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



súčasť príbehu poznámka 

Jedna z najdôležitejších potrieb 
človeka je potreba 

ZMYSLUPLNOSTI 
jeho života, existencie, všetkého. 

 

A jeden z najbežnejších spôsobov, 
ako nachádzať zmysluplnosť, je 
vnímať seba ako  

SÚČASŤ PRÍBEHU, 
ktorý je väčší, ako my, presahuje 
nás, začal pred nami a smeruje 
kamsi ďaleko za nás. 



súčasť príbehu poznámka 

ŠĽACHTICI boli oddaní svojmu rodu – a 
radšej by sami zomreli, než by poškvrnili 
a zneuctili svoj vlastný rod, predkov,…  

TOVÁRNICI MINULOSTI zase túžili 
zveľadiť rodinný podnik, ktorý prevzali po 
otcoch a odovzdať ho zveľadený svojim 
potomkom, zanechať po sebe niečo, čo 
vybudovali a odovzdať to ďalej. 

PODOBNE ABRAHÁM, IZÁK vnímajú seba 
ako súčasť väčšieho príbehu.  

• Odovzdávajú z generácie na generáciu 
prisľúbenie a Božie požehnanie.  

• Zabezpečujú svojim synom vhodné 
manželky ako spolupracovníčky na tomto 
poslaní a spoludedičky prisľúbenia v 
tomto príbehu. 



súčasť príbehu poznámka 

OBDOBNE KRESŤANSTVO JE dejinným 
PRÍBEHOM Božieho Kráľovstva, ktorý sa 
práve tu a teraz píše, kde práve tu a teraz 
prebieha zápas medzi Svetlom a tmou… 

KRESŤAN je človek, ktorý vníma toto 
poslanie, ktorý 

• si uvedomuje, že je dedičom a 
pokračovateľom diela, na ktorom 
pracovali a za ktoré zomierali nespočetné 
generácie jeho predkov v Kristovi; 

• ktorý sám sa do tohto diela zapája, lebo 
vie, že je to jeho dielo, že je jeho 
súčasťou; 

• a ktorý túži po sebe v tomto smere 
zanechať dobre odvedené dielo, v ktorom 
môžu pokračovať ďalšie generácie, jeho 
potomkovia v Kristovi. 



súčasť príbehu poznámka 

OBDOBNE KRESŤANSTVO JE dejinným 
PRÍBEHOM Božieho Kráľovstva, ktorý sa 
práve tu a teraz píše, kde práve tu a teraz 
prebieha zápas medzi Svetlom a tmou… 

KRESŤAN je človek, ktorý vníma toto 
poslanie, ktorý 

• si uvedomuje, že je dedičom a 
pokračovateľom diela, na ktorom 
pracovali a za ktoré zomierali nespočetné 
generácie jeho predkov v Kristovi; 

• ktorý sám sa do tohto diela zapája, lebo 
vie, že je to jeho dielo, že je jeho 
súčasťou; 

• a ktorý túži po sebe v tomto smere 
zanechať dobre odvedené dielo, v ktorom 
môžu pokračovať ďalšie generácie, jeho 
potomkovia v Kristovi. 

„Lebo ja mám vyliať svoju krv na 
obetu, nastáva čas môjho odchodu. 
Dobrý boj som bojoval, beh som 
dokončil, vieru som zachoval. Už 
mám pripravený veniec 
spravodlivosti, ktorý mi v onen deň 
dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen 
mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho 
príchod.“ 

 (2Tim 4,6-8 SSV) 



súčasť príbehu poznámka 

JE PREKLIATÍM SÚČASNOSTI, že toto 
povedomie presahujúcej zmysluplnosti 
sme obetovali idei INDIVIDUALIZMU, kedy 
za zmysel života človeka považujeme to, 
aby si sám – bez ohľadu na iných, bez 
„bremena“ zodpovednosti za celok – 
mohol užiť čo najviac osobnej rozkoše, 
osobnej zábavy,… a koniec. 

Výsledkom je jednak strata zmysluplnosti 
– prejavujúca sa napríklad tým, že 
depresia je najrozšírenejšia porucha a 
choroba moderného Západu, nehovoriac 
o únikoch v podobe alkoholu, narkotík,… 

… ale aj pomalé vymieranie a úpadok 
takto nastavenej bezzmyselnej 
civilizácie…  



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



OTÁZKA 
Ako je to s nami? 

S našimi životmi… rodinami…? 
Cítime sa reálne byť súčasťou 
väčšieho PRÍBEHU BOŽIEHO 

KRÁĽOVSTVA, ktorému svojim 
životom slúžime a ktorému 

podriaďujeme všetko vo svojom 
živote – aby sme tak aj sami po 

sebe niečo zanechali?  



… na dnes všetko! 

Citovaná a použitá literatúra: Komentár k starému zákonu – zv. 1, Genezis 


