Séria

Ženy v Biblii
REBEKA
Základný text sa nachádza od 1M 24 až po koniec 27. Kapitoly.
Rebeka je dnes občas synonymom chytrej, prešibanej ženy. Niet pochýb, že taká bola,
hlavne keď sa pozeráme na jej úskok prebrať prvorodenstvo a následne dedičstvo pre
milovaného syna Jákoba.
Rebeka však nebola obyčajnou ženou. Jej vstup do života Izáka bol Bohom
naplánovaný a Abrahámom dodržaný. Abrahám totiž poveril svojho sluhu Eleázára,
aby našiel Izákovi ženu. Mal dve podmienky: 1.) žena nesmie byť Kanánka, teda
nežidovka, pohanka, ale z jeho ľudu, rodiny a 2.) Izák nesmie opustiť vyvolenú krajinu.
(1M 24,3-4).
Abrahám tak chce splniť sľub, ktorý mu dal Hospodin, že mu dá do dedičstva zem, do
ktorej ho poslal – Kanán. A to nielen on, ale aj jeho potomstvo.
Dôvody Abrahámových podmienok: Boh prikázal, aby židovský národ bol oddelený od
pohanských národov. A to nielen telesne, ale aj duchovne, nemiešať sa nábožensky
s inými národmi. Toto vyžadovalo poslušnosť do Abraháma: dôverovať Hospodinovi,
a zachovávať z celej sily všetky božie nariadenia. Izák mal zostať čistým tým, že
neopustí zasľúbenú krajinu, ani si nevezme pohanku. Musíme si uvedomiť, že
Abrahám a jeho potomstvo malo byť nielen dedičmi krajiny, ale hlavne nebeského
domova.
Eleazár šiel do Paddan –Áramu, odkiaľ pochádzal Abrahám, kde žila jeho rodina.
Dôverujúc Bohu spoznal budúcu ženu Izáka Rebeku. Všetko toto jeho hľadanie
sprevádzala modlitba a odovzdanosť od božích rúk. Rebeka bola láskavá, ochotná
a pracovitá, poslušná – keď mala odísť s Eleázárom za Izákom, ktorého nikdy nevidela,
s pokojom šla.
Lábán jej požehnal slovami: „Sestra naša, staň sa matkou tisícom mnohých tisícov a
tvoje potomstvo nech zaujme brány svojich neprajníkov.“ (1M 24,60) Ani nevedel, akú
má pravdu.
Dôležitým svedectvom o duchovnom živote Rebeky bola modlitba, ktorú sa modlila
v tehotenstve, keď zistila, že čaká dvojičky: „Keď sa však synovia zrážali v jej živote,
povedala: Ak je tomu tak, načo som v tomto stave? A šla sa pýtať Hospodina. A Hospodin jej odpovedal: Dva národy sú v tvojom živote a dva kmene sa rozvetvia z tvojho
vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu.“ (1M 25,22-23)
Znova je tu prítomná jej modlitba.

www.ecavsc.sk

Rebeku a jej svokru Sáru spájala jedna akoby „dedičná“ vlastnosť: Obe boli istý čas
neplodné. Rebeka 20 rokov. Je to zvláštna zhoda v živote ich mužov, ktorým bolo
zasľúbené od Boha, že ich potomkovia budú dedičmi zeme.
Ako mohol Boh dopustiť vstup takých obrovských pochybností od potomkoch do ich
života! Boh ich totiž chcel naučiť, že dedičmi zeme nie sú automaticky. Vždy išlo
o nadprirodzený boží zásah ako odpoveď na množstvo modlitieb. Aby to nebrali
automaticky. Ale ako dar od Boha. Naplnenie božieho plánu nikdy nestálo a nestojí
na sile človeka, na jeho úmysle, ale na Hospodinovi, ktorý svoj plán aj sám
nadprirodzene a tajomne napĺňa. Prostriedkom, ako sa môže tento plán začať
napĺňať bola modlitba. Abraháma za Sáru a Izáka za Rebeku. Čítame, že Izák sa modlil
k Hospodinovi za svoju ženu.
Dôležité dobré vlastnosti Rebeky: Láskavosť – napojila Eleazárove ťavy, aj jeho,
pritom nevedela, kto to je. Poslušnosť - odišla s ním, aj keď nevedela, kam ide, do
akého života. Spoliehajúca sa na Boha – modlila sa za svoju neplodnosť a potom
hľadala odpoveď na svoje dvojité tehotenstvo.
Okrem pozitívnych vlastností mala Rebeka (a tiež Sára ) aj zlú vlastnosť, ktorá je
vlastná nám ľuďom, aj kresťanom (alebo hlavne kresťanom): Túžbu pomáhať Boh
naplniť Jeho plán. Akoby Boh potreboval nejaké veci dokončiť pretože sám to
nedokáže.
V prípade Sáry to bolo ponúknutie slúžky Hagar Abrahámovi, aby splodil s ňou dediča
zasľúbenia. Ale bol to chybný krok. Trestom bol posmech, ktorý musela trpieť od
Hagar a zrejme aj zahanbenie, že nevydržala naplnenie zasľúbenia.
Rebeka, vedomá si božieho zasľúbenia („Dva národy sú v tvojom živote a dva kmene
sa rozvetvia z tvojho vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť
mladšiemu“) snažila sa pomôcť Bohu tým, že podstrčila Jákoba, aby ukradol Ezavovoi
prvorodenstvo a požehnanie. Bola to chyba. Trestom pre Rebeku bolo, že Ézav
nenávidel Jákoba, ktorého ona milovala, musel utiecť pred jeho hnevom a ona ho viac
nevidela.
Boží plán ani jedna z nich neurýchlila, ani nevylepšila. Bola to ľudská snaha zmeniť
niečo, čo má Boh pripravené a a je to celkom v Jeho rukách.
Postoj Rebeky mal byť postojom, ktorý zaujala, keď odišla s Eleazárom za Izákom,
prijala Božiu vôľu a stala sa jeho ženou.
Koľko vecí v živote chceme urýchliť my? Chceme dokončiť božie dielo, „zdokonaliť ho“,
ale väčšinou ho pozitívne neovplyvníme, ale zraníme aj sami seba.
Aký má byť môj postoj? Modliť sa: Otče, stať sa tvoja vôľa, naplň svoje plány
a doprav mi pokory, aby si ma mohol použiť ako svoj nástroj. Daj mi byť účastným
tvojho plánu, dopraj mi vidieť, ako konáš. Daj mi, Pane trpezlivosti.
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