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3. 4. 2022 – Hloubení s Izákem 

1. čtení: Gn 24, 1-9 + Gn 25, 20-28 

 

Píseň: NEZ331 – Pána vítej 

 

Základ kázání: Gn 26, 12-35 

  

Kázání: Milí shromáždění, 

Izák je zvláštní postavou i na poměry příkladných biblických 

postav. Jde o druhého praotce, o toho zaslíbeného Abrahamova syna 

– ale věnuje se mu jen hrstečka příběhů. 

Zatímco jeho otec doslova opustil vše, co znal. Později prosil 

svého sluhu, aby za žádných okolností Izáka nebral zpátky do země, 

kterou Abram opustil. U Izáka trochu těžko říct – vyvázal se ze 

špatného v lidském světě? V sobě samém? Ve své rodině? Přijal tuto 

Boží svobodu od všeho zděděného, rodového, tradičního zla a 

pokřivenosti? 

Tím podivnější je Izák, když u zbylých praotců1 je opět toto 

„opuštění“ nebo „vyvázání“ explicitní: Jákob utíká z domu. S Ezauem 

se sice smíří, ale navzdory Ezauovým přáním spolu nic společného 

mít nebudou – jejich rozchod, rozdělení je navíc oznámen již 

v dnešních příbězích Izákových. Josef je již v mládí odvlečen do 

Egypta – a tak je víc Egypťan než cokoli jiného. 

Tak co ten Izák? Na jednu stranu až neuvěřitelně příkladně 

kope ony studny, o které se s ním pak hádají místní. A on jim je 

přenechává – ačkoli právě místní je zasypali. Izák tedy je požehnáním 

pro lidi kolem sebe – i cizí. Přesně po příkladu Abrahama. Jenže „jen“ 

obnovuje studny,2 které již předtím vykopal právě jeho otec. A které 

závistiví Pelištejci zasypali. 

Jenže je to až po obnovení těch Abrahamových nádrží, kdy se 

mu zjevil Hospodin. Kdy mu Hospodin stvrdil svůj slib – stejný, jako 

dal Abramovi. A je to až po obnovení těchto nádrží, kdy se s ním 

přijdou udobřit místní vládci, kteří ho nenáviděli. A až jako závěrečný 

                                                 
1
 A stejně také u Saula, Davida, Mojžíše, Ježíše, Petra, Pavla… 

2
 Jde o nevhodný překlad, ve skutečnosti šlo spíše o „cisterny.“ Tj. nádrže na dešťovou 

vodu. Právě proto je Gn 26, 32 takovým překvapením a požehnáním! Najít ve starověku 

zdroj čisté vody se rovnalo (a rovná) zázraku. 
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důsledek tohoto řetězce událostí se Izákovi podařilo vykopat 

skutečnou studnu – tj. zdroj čisté podzemní vody (Gn 26, 33). Tuto 

jedinou kopal „navíc“ vůči Abramovým nádržím. 

Překročil a opustil tedy Izák to hříchem-zkřivené ve své rodině, 

lidském rodu, tradicích? 

Vždyť jeho manželka byla ze země, kterou Abram opustil. 

Dokonce byla z Abramova původního rodu! Vzhledem k Izákovi sice 

už nijak blízce, ale přeci jen byla vnučkou Náchora – Abramova 

bratra. 

A také z toho, že Rebeka si zamilovala Jákoba a Izák Ezaua, 

vznikne celý ten konflikt mezi Jákobem a Ezauem. Kvůli tomu bude 

muset Jákob utéct z domova. Stalo by se to, kdyby Izákova manželka 

nebyla z rodu, který Abraham měl opustit? Nebo by byla situace ještě 

horší? Právě Rebeka přece navedla Jákoba k podvodu slepého otce! 

Jenže pro srovnání: Ezau si vzal za manželky místní ženy – 

Chetejky. Ty působily Izákovi a Rebece jen hořké trápení, dosl. 

„hořkost.“ Možná tedy byla žena ze země, kterou Abram na Boží 

příkaz opustil, menším zlem? 

Jenže určitě Rebeka nijak nebyla nutným zlem. Stejně jako Izák 

nemusela mít „oblíbenějšího“ syna. Nemusela podporovat konflikt a 

napětí mezi Jákobem a Ezauem – stejně jako Izák. Nemusela přijít 

s nápadem, aby se její oblíbenec Jákob „převlékl“ za Ezaua, a tak mu 

ukradl Izákovo otcovské a dědické požehnání. A Izák jistojistě mohl 

transcendovat, překročit hloupou a pohanskou tradici, že prvorozený 

syn je ten lepší. A že má pro své děti jen jedno požehnání. Tím spíš, 

když Ezauovo prvorozenství bylo tak těsné, že Jákob se ho ještě držel 

za patu – a podle toho dostal jméno. 

Tím spíš, když Ezau své prvorozenství Jákobovi prodal – 

dokonce pod přísahou. Což je první příběh, který o obou synech Bible 

uvádí – hned po jejich narození. 

Tak je Izák zřetelně někde „mezi.“ Což odpovídá také jeho 

postavení druhé generace konvertitů. Ta ještě není považována za 

plné židy – tou je až třetí, tj. právě Ezau a Jákob. A zároveň už není tou 

první generací, která s odhodláním a odvahou konvertovala 

k židovství, tj. k náboženství Hospodina Boha. Izák je tedy „někde 

mezi“ plným, oficiálním židovstvím a odvahou, vírou, vytrvalostí 

rodičů-konvertitů. 
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Tak to vše dohromady skládá obrázek, který nám staví před oči 

určitou „kontrolní skupinu.“ Abraham, Jákob i Josef doslova i 

geograficky opustili své rody, tradice, zvyky. Za Izákem byly naopak 

dovezeny. Důsledky to sice nepřineslo tak nepříjemné, jako kdyby si 

vzal taky nějakou například Chetejku – jako Ezau. Ale výrazné 

nepříjemnosti z toho byly. 

Tak Izák zcela zřetelně pokračuje v Abramovských tradicích 

dobrých: V tradicích kopání nádrží a studen. V tradici přinášení 

požehnání a dobra ostatním lidem. Ale také v Abramovských 

tradicích špatných: Izák také vydával svou manželku za svou sestru, 

když nastal v Zaslíbené zemi hlad (Gn 26, 1-11). Také si nechal vnutit 

něco z toho nedobrého, co měl na Boží příkaz opustit – Abram skrze 

Lota, Izák skrze Rebeku. Možná si Izák ani nevšiml, že upřednostňuje 

jednoho ze synů. 

Tak Izákovy příběhy, kromě jiného, zvěstují, co jsem zmiňoval 

také v předchozích kázáních: Nejde o démonizaci tradic, původních 

rodin. Nejde ale ani o zaslepené, nekritické holdování a prosazování 

nového. Jde o Hospodinovu svobodu. 

Tato Boží svoboda však nemůže nastat bez kritického postoje 

k vlastním kořenům. K sobě samému. Bez opuštění, transcendování, 

vysvobození z toho, co je ve zděděné i žité tradici zlé. Zkřivené. 

Hříšné. K čemuž je zapotřebí odstup od těchto tradic. Doslovný i 

přenesený. Geografický i duševní. Také proto Bůh začlenil pubertu do 

vývoje lidského tvora! 

Boží svobodu však člověk nenalezne ani v bezhlavém 

následování nového. V zaslepeném a bezhlavém opouštění všeho, co 

nové není. Mnohé nové je horší, než tradice a zvyky a situace, v nichž 

člověk vyrůstal. Ale mnohé nové je také lepší. Ba dokonce dobré ve 

srovnání se špatným toho, do čeho se člověk narodil a v čem vyrůstal. 

Stejně jako je v původní situaci nejen rodinné obvykle také ledacos 

dobré.  

Tak Izák zůstává příkladným. Také proto praotcem víry. Držel 

se mnohého dobrého, co bylo pro Abrama nové – přinášel dobro a 

požehnání ostatním, cizím. Lidem odlišné národnosti i náboženství. 

Stavěl oltáře, obětoval Hospodinu, vzýval jeho jméno. K Bohuse 

obracel, když i Rebeka byla neplodnou. Neobrátil se k náboženstvím 

plodnosti, tak hojným v Kenaanu. Neobrátil se k vlastní chytrosti a 
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zručnosti, jako to udělala Sára s Hagarou – a zřejmě s Abrahamovým, 

i když nevysloveným, souhlasem. Hostil ty, kteří ho nenáviděli, ačkoli 

Hospodin na Izákovy modlitby ještě mlčel (Gn 26, 25-27). O jeho 

důvěře otci a Bohu v Gn 22 ani nemluvě. Tedy v ledasčems překročil, 

transcendoval i zvyky a příklad svých rodičů. 

Ale Izák zůstává také varováním. Nakonec, jako je u v podstatě 

všech biblických postav. Včetně novozákonních. Jako tomu bylo u 

Abrama/Abrahama. Jako tomu bude u Jákoba i Josefa i Mojžíše a 

dalších. 

Asi nejzřetelnější je toto varování v identickém chování Izáka, 

když mu šlo o život. Když opět nastala v Zaslíbené zemi krize – hlad. 

Také Izák utekl jinam. A také tam lhal o své manželce – aby uchránil 

své zdraví a život. Bez ohledu svou manželkou. Rebeku si sice za 

manželku nikdo jiný nevzal, na rozdíl od faraona vůči Sáře, ale i to 

opět jen díky Bohu (Gn 26, 7-10). 

Tak v Izákovi, stejně jako v Abramovi, zůstalo to nejhlubší 

z lidského hříchu: Zachránit, ochránit vlastní život především. I 

kdyby za cenu obětování lidí nejbližších – třeba manželky. I kdyby za 

cenu ztráty Božích zaslíbení – protože obětuji druhého rodiče Bohem 

zaslíbeného potomstva. Jákob v tomto ohledu už bude jiný. Izák ještě 

není. 

A tak je i na Izákovi zřetelná nezasloužitelná Boží milost. Je to 

právě po jeho lhaní o vztahu s Rebekou, kdy mu Hospodin požehnal 

natolik, že se „stal velice zámožným.“ A Izák v reakci na tuto zřetelně 

nezaslouženou Boží milost nereagoval pýchou. Zmechanizováním 

víry a náboženství. Dojmem, že to tedy s tou Rebekou nakonec asi 

udělal dobře, když mu potom Bůh přece požehnal! A tak zřetelně zase 

o další velký krok opouštěl dodnes obvyklé pohanství, sebestřednost, 

hloupost. Po Abramově vzoru! 

Místo toho pokorně kopal studně a cisterny. A přenechával je 

těm, kteří je před tím zasypali. Vytrval ve víře, že jim je může 

přenechat, protože dobrého je na světě dost pro všechny. Tím spíše 

tam, kde jsou lidé dle Božího příkladu požehnáním pro ostatní. 

Amen. 

 

Píseň: NEZ288 – Chvaliž Hospodina 


