
Ahoj děti, 

Už jsem vás hrozně dlouho neviděla a opravdu mi chybíte. Těším se, že se nám 
snad příští týden povede se setkat, ale to budeme muset mít všichni ještě pořád 
roušku.  

Taky jsem zvědavá, jestli jste si poslechly pohádky, co jsem vám poslala a jestli si 
s tatínkem a s maminkou čtete Bibli. Někteří z vás četli tak horlivě, že dokonce 
v soutěži O poklad Krále králů získali první místo, někteří třetí a vy všichni ostatní jste 
také byli moc šikovní. Na každý pád jsem ráda, že se vás do toho tolik pustilo. Vím, 
že to letos nebylo lehké. Nejvíce vás potrápil Abraham. Jenže nevzdávejte se, 
Abraham je jedna z klíčových postav celé Bible. Když jemu porozumíme, mnoho 
dalších věcí v Bibli a pak i v životě nám bude dávat lepší smysl.  

 

Dnes se vypravíme za Abrahamovými potomky. Budeme přitom trochu počítat, ale 

prstíky nám k tomu stačit nebudou. Ledaže bychom byli u počítání všichni spolu. 
Pojďme na to. Už víme, že Abraham měl 100 let, když se mu konečně narodil syn 
Izák, kterého mu Bůh slíbil. Slíbil, to je slabé slovo. Bůh s Abrahamem uzavřel 
smlouvu. Nebyla to jen obyčejná smlouva. Bůh sám řekl, že je to věčná smlouva. Co 
to znamená? Přece to, že platí i dnes a pro nás. Bůh totiž vždycky své sliby a 
smlouvy dodrží. Jenže ta smlouva měla velikou podmínku – „Budete-li mě 
poslouchat“. A co bylo v té smlouvě? Že bude mít spoustu potomků. Jednou to 
přirovnal, že jich bude jako hvězd na nebi. Dále pak, že skrze něj budou požehnány 
všechny národy – to znamená i my  a že dostane zemi, kde žil, do věčného 
vlastnictví. Jenže aby se Izák mohl narodit, to už potřebovalo zázrak. Vždyť Sára 
měla 90 let a to už ženy miminka opravdu nemívají. Bůh ten zázrak udělal.  



 

A jak to bylo s Izákem? Také s Izákem Bůh uzavřel smlouvu. Když bylo Izákovi 40 
let, oženil se. Jeho žena Rebeka za ním přišla z Abrahamovy rodné země. Když pro 
ni šel Abrahamův sluha, ještě před tím, než s Rebekou mluvil, velmi se modlil, aby 
mu Bůh ukázal, které děvče se má stát Izákovou ženou. Bůh mu to ukázal. Rebeka 
byla krásná, pracovitá, statečná a Izák si ji hned zamiloval. Jenže – uplynulo 20 let a 
Rebeka pořád neměla miminko. Jak je to možné? Kde se stala chyba? Vždyť Bůh 
slíbil i Izákovi, že bude mít potomků, jako hvězd na nebi. Izák ale věřil Bohu, a tak se 
velmi modlil.  

Když mu bylo 60 let, Rebeka řekla Izákovi radostnou zprávu: „Čekáme miminko“. 
Byla to jiná doba než teď, kdy maminky chodí k panu doktorovi, aby je prohlédl a 
řekl, jestli je s miminkem všechno v pořádku. Rebeka takového pana doktora neměla. 
Věděla jen, že se děje v jejím bříšku něco zvláštního. Měla moc velké bříško a navíc 
se jí to miminko v bříšku moc „mlelo“. 
Co se děje? Věděla, kam se má jít 
zeptat. Vždyť přece Bůh ví všechno. A 
také ano. Hned jí pověděl, že má 
v bříšku hned dvě miminka. Dva kluky. 
Ale nebudou oba stejní. A navíc, ten, 
který se narodí první, bude sloužit 
tomu, který se narodí jako druhý. 
Cože? Ale tak to v její době nikdy 
nedělali. Nejstarší, to je ten, který se 
narodil první, měl být nejváženější. Co 
to má znamenat? Prostě to, že Bůh už 
dopředu věděl, jak to s těmi kluky bude. 
Bůh se nikdy neplete. Bůh se ale také 
nemění. On je pořád stejný. I teď se rodí miminka a Bůh o každém z nich ví. Věděl o 
nás úplně všechno ještě dřív, než jsme se narodili. Ví o nás úplně všechno i teď. 



Jemu není nikdo lhostejný. Záleží mu na každém z nás, pro každého má svůj plán. 
Pro každého platí Boží zaslíbení – ale je tu ta podmínka: 

„Budete-li mě poslouchat.“ 

Izák a Rebeka měli tedy dvojčata. Jmenovali se Ezau a Jákob. Vyrůstali spolu, ale 
opravdu byli každý úplně jiný. Ezau byl lovec a staral se o pole. Jákob býval více 
doma s Rebekou. Utíkal čas a v zemi opět nastal hlad. Pamatujete se? I Abraham 
musel jednou odejít až do Egypta, aby netrpěli hladem. Izák také musel odejít, ale šel 
jen do Geraru. Bůh mu to řekl a Izák poslechl. Bůh mu také slíbil, že celá ta krajina 
kolem Geraru bude patřit jeho potomkům. Izák se tam usadil a Bůh mu neuvěřitelně 
žehnal. Všichni to viděli a žasli nad tím, až se nakonec začali Izáka bát. Záviděli mu a 
říkali si, že nakonec bude mocnější, než 
oni. A tak mu začali dělat naschvály. 
Všude, kde byl se svými stády, 
zasypávali mu studny, které vykopal. Izák 
se s nimi nepřel. Přestěhoval se dál a 
vykopal nové studny. Zase je zasypali. 
Pak ještě jednou a Izák se zase 
přestěhoval dále a znovu kopal studny. 
Musel si myslet: „Co se to děje? Vždyť 
tuto zem Bůh slíbil mně a mým 
potomkům. Proč nás pořád vyhánějí? 
Bůh byl ale s Izákem. Ukázal se mu 
v noci a slíbil mu: „Neboj se, jsem 
s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé 
potomstvo kvůli Abrahamovi.“ A pak se 
stal zázrak. Sám král té země – tam mu 
říkali abímelek, se za ním vypravil a řekl, 
že vidí, jak moc mu Bůh žehná a že díky němu žehná i celou zem. A poprosil jej, aby 
tam s nimi dál v míru a pokoji žil. Na znamení smlouvy, že to tak bude, vykopali 

v Beer šebě studnu, která říkali studna 
přísahy. Vidíte, i tady musel být Izák 
trpělivý, musel poslouchat Boha a Bůh 
mu dal to, co mu slíbil. 

Ezau byl pracovitý – byl lovec, také se 
staral o pole. Jedno mu ale chybělo – 
úcta k Bohu. A tak, když se jednou vracel 
z pole velmi unavený, a viděl, že Jákob 
má uvařené dobré jídlo z čočky, poprosil 
jej, aby mu dal najíst. A Jákob mu řekl, že 
dá, když mu slíbí, že mu přenechá práva 
prvorozeného syna. Ezau to hned slíbil. 
Prostě, chtěl se hned najíst a na ničem 



jiném mu v té chvíli nezáleželo. Jenže pravidla v rodině zavedl Bůh. To proto, aby se 
v rodinách mezi sebou nehádali a věděli, kdo má co na starost a kdo je za co 
zodpovědný. Ezau tím, že prvorozenství vyměnil za jedno jídlo, vlastně řekl, že je mu 
jedno, jak to Bůh zařídil. On si to chce dělat po svém. Když se ale najedl, začal 
přemýšlet nad tím, co to vlastně provedl. Bylo už pozdě. A Jákob? Získal sice práva 
prvorozeného syna, ale podvodem. Myslíte, že se mu to vyplatilo? To se dozvíme 
příště. Raději se pojďme pomodlit, abychom uměli poslouchat to, co nám říká Bůh. 
To se určitě vyplatí 

Oba kluci rostli a rostli, a když bylo Ezauovi 40 roků, oženil se. Jákob v té době ještě 
ženatý nebyl.  

Teď mám pro vás malé hádanky. 

1. Zkuste počítat. Mohl být Abraham u toho, když se Jákob a Ezau narodili? A žil 
ještě i v době když se Ezau ženil?  Víme, že Abraham se dožil 175 let.  

2. Někdy je problém rozeznat dvojčata. Ezau a Jákob s tím určitě problém 
neměli. Sice dvojčata, ale každý byl opravdu úplně jiný. Na obrázcích máme 
dvojčata, která jsou k nerozeznání. Zkusíte je najít? Poznáte, které dva hrady 
jsou stejné a které dvě květiny jsou dvojčata?  

 



 

 

 


