Izákovy studny
Genesis 26,1.12-30
V 1.Moj čteme příběhy praotců, prvních mužů vyvoleného Božího národa. Čteme zde o Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Josefovi… A z těchto
jmenovaných je nejméně informací uvedeno právě o Izákovi. Jakoby Izák byl nějak méně v zorném poli biblických vyprávění. Ale nenechme se mýlit,
také Izák patří do rodu Davidova a Ježíšova a mezi praotce izraelského národa. A také Izáka navštěvoval sám Bůh. Pojďme se podívat na náš
dnešní příběh a vyzdvihněme několik myšlenek, v něm uvedených.
První, co jsme slyšeli je informace o tom, že v zemi nastal hlad. V takové oblasti jako je Blízký východ je to často způsobeno zejména
suchem, někdy k tomu může dojít v důsledku náletu škůdců jako jsou třeba kobylky nebo i může být úroda spálena v důsledku válečných událostí. My
nevíme, co bylo příčinou tohoto hladu, nicméně je jasné, že Izák a celá jeho pospolitost byla v ohrožení života. Hlad tehdy, to je něco jiného než když
my máme hlad dnes. My si zajdeme do obchodu a koupíme jídlo, ale hlad v situaci, kdy je neúroda, to znamená smrt. Existenciální ohrožení člověka.
A my vidíme, že takové ohrožení se nevyhýbá ani Božímu vyvolenému Izákovi a dokonce ani Abrahamovi, jeho otci a ani Jákobovi, jeho synu. A jistě
se všichni modlili o vodu, o úrodu, o obživu. Přesto je Bůh v tomto nevyslyšel, hlad byl pro ně naopak jakousi zkouškou. A my se ptáme: Jak to? Co
s tím Bože uděláš?
Jaká je Boží odpověď? Pro nás poněkud méně pochopitelná. My jste tu stať nečetli, abychom text zkrátili, ale ve verši 26,2-3 se píše, ze
Hospodin řekl Izákovi, aby odešel do země, kterou mu ukáže a byl v ní hostem. Vžijme se do té situace: Bůh mu říká, jdi, staň se utečencem, jdi do
cizí země mezi cizí lidi (kteří možná navíc mluví cizím jazykem – i když v té době byly jazykové rozdíly v té oblasti asi minimální, do cizí kultury a mezi
cizí náboženské představy) a tam ti požehnám. Pro nás dost nelogické a zbytečně složité, nemyslíte? Jednodušší by bylo, kdyby Bůh dal Izákovi
úrodu a bylo by po problému. Ale Bůh to z nějakého důvodu řeší jinak, prostě složitěji…
(1) Myšlenka první: Ani Božímu lidu, tedy ani nám se nebudou vyhýbat problémy, a to ani ty existenciální, ohrožující naše nejvnitřnější jistoty a náš
život. Jak falešné je tvrzení některých, že kdo věří v Pána Boha je „za vodou“ a nepotká ho nic špatného…
A navíc: Boží řešení jsou prostě jiná než naše. A my nevíme proč jsou taková jaká jsou a třeba se to nikdy nedozvíme. Není nám prostě dáno
všechno chápat a znát důvody Božího jednání.
Známe tu Izajášovu větu:
Iz 55,9: Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Izák jde a vznikající Boží lid se dostává do prostředí ne-li přímo nepřátelského, pak minimálně nechápavého a nepřejícího. Pelištějci mu
záviděli, když viděli, že má stáda bravu a stáda skotu i četnou čeládku. Viděli, že mu Hospodin požehnal stonásobně. Bůh splnil svůj slib a požehnal
mu tam. Ale žel přineslo to nejen věc pozitivní (rozmnožení majetku, stal se zámožným), ale i negativní (závistivou reakci okolí). To, že Bůh zvlášť
silně požehnal právě v cizině může mít různé důvody, ale všimněme si, že to není nic ojedinělého. Jákobovi také žehná, když v cizině u Lábana

slouží, Josefovi také požehnal, když byl v Egyptě. Důvody mohou být různé, ale možná je jedním z nich také to, aby cizinci právě viděli, že
Hospodinův služebním je zvlášť požehnám a že právě Hospodin je toho pravou příčinou, že On je tím skutečným Bohem.
Za zmínku také stojí, že zde se poprvé setkáváme s tím, že praotec (jakýkoliv praotec) obdělává půdu. Doteď byli jen pastevci. Obdělávání
půdy, přechod na nový zemědělský systém a způsob obživy s sebou přináší nejen velké změny, ale i jistý svod. Izák se tak dostává do blízkosti
tajemství klíčení, růstu a zrání, k tajemným projevům plodivé síly země. Pohanské národy za tuto moc děkovali bohům plodnosti, což byli
nejdůležitější bohové těchto národů. Ale Izákovi stonásobně požehnal Hospodin, ne bůh plodnosti Baal. A Izák to ví, neděkuje plodivým silám země,
ale Hospodinu. A Pelištějci mu závidí jeho úrodu. Ale nejen úrodu, oni se bojí, že jim přebral lásku jejich bohů. Cítí se tak Izákem ohroženi ve své
existenci – bez přízně bohů plodnosti zahynou.
(2) Myšlenka druhá: Rozmnožení majetku není nutně špatné, jak si jako křesťané často myslíme. Nenechme se mýlit tím, že by majetek byl sám o
sobě špatným. Není, je vždy výsledkem Božího požehnání a mnohdy i plodem tvrdé lidské práce. Špatné je, co s tím člověk udělá nebo to, jak na něj
reaguje okolí. A tím okolím, reagujícím závistivě na bratra či sestru, kteří třeba byli požehnáni větším majetkem, se vyskytuje i přímo mezi námi
křesťany, nejen mezi „nevěřícími Pelištejci“. A tak místo, aby nám „bohatší“ jedinci v církvi sloužili za příklad Božího požehnání, slouží nám někdy za
cíl závisti; ať už vyřčené nebo nevyřčené. Ale Bůh je dost veliký, aby požehnal všem, podle své vůle. Nemusíme se obávat, že už na nás nezbyde…
Příběh pokračuje. Když Pelištějci začnou Izákovi závidět, zavolá si ho jejich král abímelek a řekne mu: "Odejdi od nás, neboť jsi mnohem
mocnější než my." (v. 16). A Izák? Uposlechne. Izák tedy odtud odešel, utábořil se v Gerarském úvalu a usadil se tam. (v. 17). Bral vážně
abímelekovu radu, aby lidem nezůstával na očích, neprovokoval, byť neúmyslně. Nic špatného přeci neudělal a přesto uposlechne pokorně
abímelekovy rady a odchází na místo, kde je méně na očích. Nechce být nikomu „kamenem úrazu“.
A začal hospodařit znovu. Kopal studně. K hospodaření je potřeba voda. Začne tedy kopat studně. Bez vody se nedá žít. Lidé musí pít,
dobytek musí pít, rostliny musí být zalévány. My zde máme vody často až přespříliš, ale v zemích o kterých mluvíme je o vodu nouze a ona je
základním a zásadním prvkem života. A Izák začne tedy budovat základní životní podmínky, kopat studně.
Ale jaké studny to kope?? On kope studny, které vykopal už jeho otec Abraham a Pelištějci je zasypali. Ti Pelištějci, kteří ho „vyhodili“ ze
svého města, tak aby toho nebylo málo, ještě zasypali studny Abrahamovy. Znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po
Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. (v. 18). Ty studně tam už kdysi byly, dal je vykopat Abraham, nyní jsou, kdoví proč, zasypány a Izák je znovu
vrátí jejich účelu. Zasypaná studna = žádná studna. Izák nemusí vodu hledat, našel ji už otec Abraham. A Izák jde vlastně jen v jeho stopách,
orientuje se podle otce Abrahama a odkopává zasuté zdroje vody – zdroje života. Jaká to výhoda. I když to stojí námahu, přesto je tu výhoda, že
nemusí úplně od začátku hledat to, co už bylo nalezeno. Staří to jen „oprášit“.
(3) Myšlenka třetí: Člověk nemusí při hledání „vody života“ hledat úplně v neznámém terénu. Stačí se orientovat v tom, co už bylo nalezeno, jen to
musí pro sebe oprášit. Lidská bytost nemusí hledat smysl svého života a věčný život sám a Boha samotného úplně od začátku – z ničeho na úplné
poušti bez ukazatelů. Stačí jen jít ve stopách těch, kteří to již našli. Ve stopách Bible: praotců, ale také apoštolů a též našich křesťanských předků:
Jana Husa, Jana Ámose Komenského, Elen Whiteové…, abychom uvedli jen pár nám známých jmen. Někdy odvrhujeme naši historii a minulost, aniž
bychom si uvědomili, že naopak v ní jsou skryty poklady poznání a víry.

Ale příběh ještě není u konce. Zejména nejsou u konce spory s Pelištějci z Gerary. Ale gerarští pastýři se s pastýři Izákovými přeli: "Ta voda
patří nám!" (v. 20). Ta voda patří nám! – jaká nehoráznost. Cožpak má voda nějakého vlastníka? Voda patří přece všem. Studna může být něčí –
protože ji někdo vyhloubil. Rybník může být něčí, protože ho někdo vystavěl. Ale voda? Voda je Boží a patří všem.
Jenže – a to je zvláštní – Izák se s nimi nehádá. On se s nimi vůbec nepře o to, čí je ta voda nebo studna. On prostě jde dál a vykope jinou
studnu. Přesto, že se zdá, že je v právu, on prostě konflikt nevyhrotí. Jde dál a vykope si jinou studnu. Ty studně vykopal jeho otec a obnovili jeho
lidé. A přesto se jich vzdává. Jenže i o tu druhou vznikne spor. A Izák – to prostě těžko dokážu pochopit – nechává Pelištějcům i tu druhou studnu.
Neuvěřitelné… Základní pojetí spravedlnosti se bouří: Ty studně byly dvakrát ukradeny. Jednou když je Pelištějci zasypali a podruhé když od nich
vypudili Izákovy lidi.
(4) Myšlenka čtvrtá: Co bylo ukradeno, musí být přece vráceno! Dokonce přeci my ani nemáme právo se vzdávat toho, co naši předkové vytvořili.
Tak alespoň dnes argumentují např. zastánci církevních restitucí, a to i z řad naší církve. Co nám v minulosti ukradli, to přece musíme dnes
požadovat zpět. To je přece naše povinnost vůči předkům, i vůči našim adventistickým předkům. A i za cenu toho, že při procesu navrácení třeba
ustoupíme z některých názorů, které jsme desetiletí hrdě hlásali.. To je žel trochu realita i naší adventistické církve v Čechách…
Izák je ale moudřejší. Možná mu šla hlavou myšlenka, co by mu otec Abraham asi řekl, kdyby viděl, jak se vzdává jedné studně za druhou.
Ale věřím, že pokud se opravdu držel zaslíbení Hospodinova: „Já ti požehnám“, pak by rozhodnutí synova schválil. A neslyšíme snad od Ježíše
slova: Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! (Lk 6,29). Ono to neznamená, že nemáme právo žádat
zpět co nám bylo neprávem odejmuto – ukradeno. Ale má to svoji míru a není správné žádat vždy a za všech okolností vše do posledního puntíku
zpět.
Není náhodou, že krátce poté, co Izák obnovil třetí studnu, o kterou už se nepřeli, tak k němu promluvil Hospodin a ujistil ho o svém
požehnání. Izákova ústupnost, plně v souladu s apoštolovými slovy: Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. (Ř 12,18) také
způsobila, že k němu přišel abímelek a celá pelištějská politická reprezentace s žádostí o uzavření smlouvy o neútočení. A nejen to, abímelek
dokonce vyznává: "Shledali jsme, že je s tebou Hospodin. (v. 28) a Jsi Hospodinův požehnaný! (v. 29).
Izák možná přepustil Pelištějcům 2-3 studně, i když nebyli v právu, ale získal jak Hospodinovo požehnání, tak „Prostor pro svůj Boží lid (tu
třetí, kde již nevznikl spor nazval Rechobót, tj. Prostorná, neboť jim tam Bůh poskytl prostor, aby se mohli rozmnožit, ale ještě získal uznání původně
ne příliš přátelských Pelištějců.
(5) Myšlenka pátá: Z toho, co původně vypadalo jako prohra, okradení o studny, porážka při úsupném rozhodnutí, se ukázalo naopak jako moudrá
mírnost a umění být v pokoji i s těmi, kteří se příliš čestně nechovají. Jak ale praví apoštol: Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v
pokoji. (Ř 12,18) Uveďme totiž také, že Pelištějci nebyli v té době přímo nepřátelé, rozhodnutí Izáka zničit. Izákova situace je jiná, než třeba situace
Mojžíše, když jeho lid byl na poušti napaden Amálekem a on se vojensky brání. Jsou situace, kdy to už nezáleží na nás. Ale Izák je nám příkladem
toho, že ne vždy je nutno vymáhat to, na co třeba a moudré i podle práva máme nárok.
Izák staví znovu a znovu studny. Znovu a znovu začíná od začátku. Když už by si mohl říct: „Dobrý, už máme základ pro hospodaření“, opět
musí začínat od úplného začátku vykopávat zasypanou studnu znova. Je to někdy otrava, přijít o to, co jsme už vybudovali a mysleli jsme si, že už

„něco máme“ a začínat opět od začátku, od úplné nuly. Vlastně je to otrava asi vždycky, nejen někdy. Mít už něco vytvořené, vybudované, mít třeba
už své místo někde a najednou muset znovu začínat od nuly? To je dost demotivující a deprimující. A přesto nám může být povzbuzením, že i sám
praotec Izák i jiní (vzpomeňme na Joba, když o vše přišel) byli ve stejné situaci a museli začínat s ničím opět od začátku. Měli jen Boží slib, že jim
požehná. A v této víře začali budovat opět od nuly, čímž povzbuzují i nás.
(6) Myšlenka šestá: Když musíme opustit to, co už jsme vybudovali, není to konec. Je to také nový začátek. Boží zaslíbené požehnání je i s námi.
Nemusíme přijít o vše jako Job, abychom si to uvědolili. Stačí přijít o práci, muset se přestěhovat do nového prostředí, přijít o nějaký majetek či
peníze, o blízkého člověka… Není to příjemné, ale ztráty nejsou jen koncem něčeho co bylo, ale také ukazují k začátku něčeho nového, co Bůh
požehná. A nezáleží na tom, kolik nám je třeba let. Mojžíšovi bylo 80 let, když vyváděl Izrealce z Egypta; Komenskému (1592-1670) bylo 64 let, když
se odstěhoval do Amsterdamu o ocitl se opět sám v cizině; Albertu Schweitzerovi (1875-1965) bylo 37 let, když dokončil studium medicíny, zcela
změnil svůj život, oženil se a šel jako misionář a lékař do Afriky…
Přemýšleli jsme nad Izákovým příběhem a jeho studnami. I méně nápadný praotec Izák nám má co říci. Vidíme v něm člověka sice též
chybujícího (nečetli jsme, jak oklamal abímeleka tvrzením, že jeho žena je jeho sestrou), ale zejména člověka mírného, který se nezdráhá ustoupit
v zájmu urovnání konfliktu. Člověka trpělivého, který se nezdráhá znovu a znovu začínat od nuly. Člověka, kterému Bůh žehná, jak zaslíbil jemu i
jeho otci Abrahamovi.
Izák je nám příkladem toho, že není nutné vždy vyžadovat zpět vše to, co nám bylo odejmuto, ukradeno, zcizeno. Můžeme to prostě „odepsat“
a přitom nemít pocit okradení. Není nutno vždy žádat zpět vše, co nám je někdo dlužen. Mnohem víc osvobozující je se toho podle okolností třeba
také vzdát.
Izák je nám také příkladem toho, že není třeba se obávat nových začátků, znovu a znovu. I když jsou často nepříjemné a otravné, přesto je
dobré je prostě uchopit a jít dál budovat znovu. Vždyť Boží požehnání je s námi právě i v těch nových a nových začátcích.
Mgr. Marta Marková, 30.8.2009
Za použití knihy: Pavel Filipi / Kolik zbývá z noci, str. 19-24, Praha, Kalich, 2006

