Rebeca e Jacó erraram ao enganar Isaque?
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Isaque teve dois filhos. O mais velho, Esaú, vendeu a sua herança ao seu
irmão, Jacó, por um ensopado de lentilhas (Gn. 25:33). Deus já tinha prometido à
Rebeca que os herdeiros do filho mais velho serviriam aos herdeiros do mais novo
(v. 23). Isto é, a linha do pacto seria por meio de Jacó, não Esaú.2 Jacó ganhou sua
benção-herança merecida de Isaque (Gn. 27:28-29). Mais tarde Isaque abençoou
Esaú através de uma profecia sobre a grandeza de Esaú, mas não tinha nada de
substância para lhe dar (vv. 37,39). Ele tinha dado a Jacó a benção completa, não
deixando nada para Esaú. Ao dar a Jacó a plena herança, crendo que Jacó era Esaú,
Isaque tinha necessariamente deserdado Esaú, pensando que estava deserdando
Jacó.
Esaú era o filho eticamente rebelde. Tinha casado com mulheres cananéias,
contra os desejos dos seus pais (Gn. 26:34-35). Após perder sua benção, seu pai lhe
disse para não casar com outras mulheres cananéias (28:9). Sua obediência foi
parcial: casou com uma filha de Ismael (28:9), o filho deserdado de Abraão. O
padrão de rebelião de Esaú foi contínuo na área chave da herança pactual: o
casamento. Isaque tentou escapar de sua responsabilidade de deserdar o seu filho
rebelde, deserdando Jacó em vez disso. Mas nessa tática, o tiro saiu pela culatra para
Isaque. Ela levou à completa deserdação de Esaú.
A lei da herança nos ajuda a responder a questão ética e judicial: foi errado
Rebeca e Jacó enganar a Isaque? A resposta é não, não foi errado. A cegueira física
de Isaque refletia seu julgamento moral. Jacó e Rebeca tomaram vantagem de sua
fraqueza física para sobrepujar a sua fraqueza moral. Eles estavam encarando um
velho moralmente cego, que não reconheceria a legitimidade da profecia de Deus
feita à Rebeca sobre os dois filhos e a respectiva linha pactual deles, nem honraria a
venda que Esaú fez de sua primogenitura a Jacó. Isaque estava disposto a desafiar
Deus por causa de seu deleite no sabor de uma carne ensopada (Gn. 27:3-4). Nisso,
Isaque foi tão míope quanto Esaú quando vendeu sua primogenitura por um
ensopado de lentilhas. Rebeca estava moral e legalmente justificada em arruinar o
plano vil do seu marido de deserdar Jacó, e através desse ato de rebelião, deserdar a
semente pactual prometida por Deus.3 Deus tinha especificado para ela que filho
deveria herdar. Isaque estava em rebelião!
Fonte: Inheritance and Dominion: An Economic Commentary
on Deuteronomy, volume 2, p. 774-5.
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Essa profecia se estendeu até os dias de Cristo. Herodes era um hedomita, um herdeiro de Esaú:
Josephus, Antiquities of the Jews, XIV:I:13. Ele tentou destruir a semente prometida. Mas ele falhou, pois
José e Maria sairiam, juntamente com o seu filho, da jurisdição de Herodes (Mt. 2:13-15). Retornaram
somente quando Herodes morreu (v. 19).
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