
GN 46 – JÁKOB V EGYPTĚ

- PŘESUN DO EGYPTA

- BŮH MLUVÍ K JÁKOBOVI

- RODOKMENY

- JÁKOB A JOSEF

Josef a jeho bratři Gustave Dore, dřevorytina



1) PŘESUN DO EGYPTA

Genesis 46:1 Izrael vyrazil se vším, co měl. Když přišel do Beer-šeby, obětoval oběti Bohu svého 

otce Izáka.

2 Tu Bůh k Izraelovi v nočním vidění promluvil: Jákobe, Jákobe! On odpověděl: Tady jsem.

3 Bůh řekl: Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta, protože tam z tebe 

učiním velký národ.

4 Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě jistě zase vyvedu. A Josef položí ruku na tvé oči.

5 Jákob se tedy z Beer-šeby zvedl a Izraelovi synové naložili svého otce Jákoba, své malé děti 

a své ženy na vozy, které pro ně farao poslal.

6 Vzali také svá stáda a svůj majetek, jejž nabyli v kenaanské zemi, a vešli do Egypta, Jákob a 

všechno jeho potomstvo s ním.

7 Své syny a syny svých synů i své dcery a dcery svých synů -- všechno své potomstvo přivedl 

s sebou do Egypta.

8 Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta: Jákob a jeho synové: Jákobův 

prvorozený Rúben

9 a Rúbenovi synové Chanók, Palú, Chesrón a Karmí.

10 Šimeónovi synové: Jemúel, Jamín a Óhad, Jakín, Sóchar a Šaúl, syn Kenaanky.
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1) PŘESUN DO EGYPTA

11 Synové Léviho: Geršón, Kehat a Merarí.

12 Judovi synové: Ér, Ónan a Šela, Peres a Zerach; Ér a Ónan však zemřeli v kenaanské zemi. 

Synové Peresovi byli Chesrón a Chámul.

13 Isacharovi synové: Tóla, Púva, Jób a Šimrón.

14 Zabulónovi synové: Sered, Elón a Jachleel.

15 To jsou synové Ley, které porodila Jákobovi v Paddan-aramu, a také jeho dceru Dínu. 

Všech jeho synů a dcer bylo třicet tři.

16 Gádovi synové: Sifjón a Chagí, Šúni a Esbón, Éri, Aródi a Aréli.

17 Ašerovi synové: Jimna a Jišva, Jišví a Bería a jejich sestra Serach. Beríovi synové byli Cheber

a Malkíel.

18 To jsou synové Zilpy, kterou dal Lában své dceři Lee. Porodila je Jákobovi, šestnáct duší.

19 Synové Jákobovy ženy Ráchel: Josef a Benjamín.

20 Josefovi se v egyptské zemi narodil Manases a Efrajim, které mu porodila Asenat, dcera 

Potífery, kněze z Ónu.

21 A Benjamínovi synové: Bela, Beker a Ašbel, Géra a Naamán, Échi a Róš, Mupím, Chupím a 

Ard.
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1) PŘESUN DO EGYPTA

22 To jsou synové Ráchelini, kteří se narodili Jákobovi; celkem čtrnáct duší.

23 Synové Danovi: Chúšim.

24 Neftalího synové: Jachseel, Gúní, Jeser a Šilem.

25 To jsou synové Bilhy, kterou dal Lában své dceři Ráchel; porodila je Jákobovi, celkem sedm 

duší.¶

26 Všech, kdo přišli s Jákobem do Egypta, kteří pocházeli z jeho beder, kromě žen 

Jákobových synů, bylo celkem šedesát šest duší.

27 A Josefovi synové, kteří se mu narodili v Egyptě, byli dva, tedy všech duší Jákobova domu, 

které vstoupily do Egypta, bylo sedmdesát.

28 Jákob poslal před sebou k Josefovi Judu, aby mu ukazoval cestu do Gošenu. Když vešli do 

země Gošenu,

29 Josef zapřáhl svůj vůz a vyrazil do Gošenu naproti svému otci Izraelovi. Když se mu ukázal, 

padl mu kolem krku a dlouho na jeho šíji plakal.

30 Izrael řekl Josefovi: Teď můžu zemřít, potom, co jsem viděl tvoji tvář, protože jsi dosud živ.

31 Josef pak řekl svým bratrům a rodině svého otce: Půjdu to oznámit faraonovi. Řeknu mu: 

Moji bratři a rodina mého otce, kteří byli v kenaanské zemi, přišli ke mně.
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1) PŘESUN DO EGYPTA

32 Ti muži jsou pastýři ovcí, jsou to lidé zabývající se dobytkem. Přivedli své ovce a skot a 

všechno, co mají.

33 A když vás farao zavolá a zeptá se, jaké je vaše zaměstnání,

34 řeknete: Tvoji otroci jsou od svého mládí až dosud lidé zabývající se dobytkem, my i naši 

otcové, to abyste mohli zůstat v zemi Gošenu. Všichni pastýři ovcí jsou totiž Egypťanům 

odporní.
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2) JÁKOBŮV ŽIVOT

Byl dlouho se svou rodinou

- v 77 letech odchází do Paddan-aramu, dvacet let 

pobývá u svého strýce Lábana, během této doby má 

velkou rodinu

- v 97 letech se vrací do Kanaanu, v té době má 

Josef 6 let

- Cca ve 100 letech prožívá problém s městem 

Šekem (Šimeon, Lévi), v té době má Josef 9 let

- Cca ve 106 letech prožívá problém s Rúbenem, v té 

době má Josef 15 let

- Cca ve 108 letech prožívá, že jeho syn byl rozsápán 

(Josef má v té době 17 let)

- Ve 130 letech odchází do Egypta a setkává se s 

Josefem, který má 39 let
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2) JÁKOBŮV ŽIVOT

- 77 let žil v pokoji s rodinou

- dalších 53 let prožíval zápas s okolnostmi, Bohem a 

lidmi

- dalších 17 let žil v pokoji

- Celkově tedy více let prožíval pokoj než boje, ale i v 

čase, kdy bojoval, mnoho získal (manželky, mnoho 

dětí, majetek, zkušenosti s lidmi i Bohem, ….

- Kdyby nevyšel ze své hořkosti, ovlivnil by i své děti a 

vnoučata Gen.45:28 Izrael zvolal: Stačí! Můj syn 

Josef ještě žije! Půjdu a uvidím ho, dříve než zemřu!
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3) BEER-ŠEBA

- Všichni tedy pobrali své věci a vyrazili. 

Nejjižnější místo Kanaanu je Beer-šeba, 

tam se zastavili. Dál už byla jen poušť a za 

ní Egypt, zde mohli načerpat vodu pro svá 

stáda.

- Nejspíše bydleli poblíž Hebronu, tedy ušli 

cca 65 Km

- Zde Jákob zastavuje a obětuje Bohu

- Možná měl pochybnosti, chtěl ujištění od 

Boha

46-3/11
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4) BOŽÍ JEDNÁNÍ

3 Bůh řekl: Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do 

Egypta, …..

Když je něco Boží vůle, Bůh se postará o to, abychom tomu 

porozuměli. Vždy v minulosti měli problém s tím, že se přiblížili 

pohanským národům (Sodoma, Šekem, …..)

Nyní bylo Boží vůlí, aby se na čas přestěhovali do Egypta, byl 

to Boží plán, přesto se Jákob obával sestoupit.

- Synové Jákoba to říkali

- Josef to říkal

Ale Jákob potřeboval potvrzení od Boha, že to tak je. Bůh 

mluví takto k Jákobovi po sedmé. Když si nejsme jisti, hledejme 

Boha, dokud nám to nepotvrdí, dokud nezískáme jistotu. 

Lukáš 11:9 A já vám pravím: Žádejte, a bude vám dáno, 

hledejte, a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno.
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Přesun do Egypta, biblická 
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5) PROROCTVÍ

3 Bůh řekl: Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do 

Egypta, protože tam z tebe učiním velký národ. 4 Já sestoupím do 

Egypta s tebou a já tě jistě zase vyvedu. A Josef položí ruku na tvé 

oči.

Všimněme si, že Bůh mu neříká jenom, aby se nebál sestoupit, ale 

říká mu také:

- V Egyptě z tvých potomků učiním velký národ

- Budu v Egyptě s tebou (když nasloucháme Bohu, pak je vždy s 

námi, nikdy ale nepůjde s námi tam, kam nás neposílá)

- Vyvedu tě z Egypta (budeš tam jen určitý čas)

- Uvidíš Josefa (tedy je jisté, že Josef žije)

- Josef se o tebe postará ve stáří 

Bůh dlouho k Jákobovi nemluvil (alespoň to nečteme), byl v 

hořkosti, ale jakmile se rozhodl jít dál a tak k němu zase Bůh mluví !
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6) RODOKMENY

- Jákob je starý 130 let, je rok 1662 př.n.l., nejspíše žijí ještě všechny 3 

jeho manželky Lea, Bilha a Zilpa

- Josef má 39, již 9 let vládne v Egyptě, má 2 syny, manželka je Asenat

- Rúben má 46 let, má 4 syny

- Šimeon má 45 let, má 6 synů, jednoho syna má s Kenaankou

- Levi má 44 let, má 3 syny

- Juda má 43 let, má 3 syny (+2 mu již zemřeli, zemřela mu i žena) a 

má již 2 vnuky

- Izachar má 41 let, má 4 syny

- Zabulón má 40 let, má 3 syny

- Gád má 42 let, má 7 synů

- Ašer má 41 let, má 4 syny a má již 2 vnuky

- Benjamín má 24 let a má neuvěřitelných 10 synů (nejspíše měl více 

manželek)

- Dan má 42 let, má pouze jednoho syna

- Neftalí má 41 let, má 4 syny
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6) RODOKMENY
Co z toho plyne?

- Všichni měli děti, protože věděli, že bez dětí budou mít problém ve stáří, neměli by, kdo by 

se o ně postaral, bez dětí by umřeli v bídě!

- Naproti tomu dnešní sociální systém funguje odlišně – ti, co nemají děti, mají 

mnohonásobně nižší výdaje, mají více času na kariéru a tím i vyšší důchod. Ale na jejich 

důchod platí děti těch, co se více namáhali a mají sami menší důchod. To je velká 

nespravedlnost a problém se dále prohlubuje. Je to jeden z důvodů, proč lidé nemají děti.

46-6B/11

Fungují jen biblické principy !!

Cesta do Egypta z 

filmu Jákob (biblické 

příběhy)



6) RODOKMENY

Celkem je udávám počet 66 (verš 26), 70 duší (verš 70), ale dle v. 26 nejsou manželky 

započítány, když Štěpán mluví o historii, mluví o 75 duších (Sk.7.15)

Takže počty jsou poněkud podivné

- Když sečteme všechny děti a vnoučata od Ley, dostaneme 31, + Dína + (Jákob?) = 33 

- Když sečteme všechny děti a vnoučata od Zilpy, dostaneme 15+Serach = 16

- Když sečteme všechny děti a vnoučata od Ráchel, dostaneme 14

- Když sečteme všechny děti a vnoučata od Ráchel, dostaneme 7

33+16+14+7=70, toto číslo je také potvrzené v Exodus 1:5

Jenže když odečteme Josefa a 2 syny, dává to číslo 67, ne 66, nejspíše je ale započítán i 

Jákob, pak to odpovídá.
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6) RODOKMENY

Co ale může být číslo 75, o kterém mluví Štěpán? Skutky apoštolské 7:14 Josef poslal vzkaz a 

zavolal k sobě svého otce Jákoba a celé příbuzenstvo v počtu sedmdesáti pěti duší.

Existují několik teorií

1) Chyba při přepisu (jsou i jinde v Bibli, je jich více v NZ než v SZ, ale jsou nepodstatné)

2) Jsou to manželky synů – tedy 9 manželek 

3) Jsou zde započteny další dcery

4) Septuaginta (řecký překlad SZ)  udává Gen 46:26-27 navíc 9 potomků Josefa
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6) RODOKMENY

Zajímavosti vyplývající z těchto rodokmenů

- Aby synové a vnuci Jákoba mohli mít děti, museli mít manželky, tedy min. 11+2

- Nečteme, že by ženy Jákoba zemřely, tedy také s nimi cestovaly, tedy +3

- Celkový počet manželek, co s nimi cestovaly cca 16

- Benjamín musel mít nejspíše více manželek, aby mohl mít 10 synů (ve 24 letech)

- Pokud se započítali všichni (muži i ženy), pak je to neuvěřitelné – 65 synů, 2 dcery!

- Dan měl jen jednoho syna, ale mohl mít mnoho dcer, podobně i ostatní synové – jak by jinak 

mohli mít manželky, když necestovali ke svým příbuzným, mohla mu také manželka umřít, je 

možné, že započítávali jen neprovdané dcery 

- Měli také mnoho služebnictva, už Abraham jich měl více jak 300, takže celkově jich mohlo 

cestovat do Egypta 66+16+pomocníci = cca 150-1000 lidí a obrovská stáda především ovcí.

- Celkově, ale máme málo informací, abychom dělali závěry!!!
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7) RODINNÉ BOHATSTVÍ

Genesis 26:12 Izák v té zemi zasel a sklidil onen rok 

stonásobně. Hospodin mu požehnal

13 a on se vzmáhal a stále bohatl, až byl velmi 

bohatý. 14 Měl stáda bravu a skotu a mnoho 

čeledi a Pelištejci mu záviděli.

Genesis 31:1 Jákob uslyšel slova Lábanových

synů: Jákob vzal všechno, co bylo našeho otce! A 

z toho, co bylo našeho otce, si nahromadil 

všechno toto bohatství!

Genesis 31:16 Ano, všechno bohatství, které Bůh 

odňal našemu otci, patří nám a našim dětem.
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7) RODINNÉ BOHATSTVÍ

Všechno to bohatství po Jákob podědil po Izákovi a získal u Lábana, rozdělil svým 11 synům 

(Josefovi nejspíše nedal nic, protože to nepotřeboval, on ještě dával dary jim, např. milion 

Benjaminovi).

Toto vše museli převést do Egypta. 
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8) CESTA DO EGYPTA

Josef věděl, že přesun bude velmi obtížný, proto jim poslal vozy, pomocníky, jídlo na cestu, ….

Jejich výhodou bylo, že byli zvyklí putovat, takže jim to nedělalo problém.

My bychom s tím měli větší problém.
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8) CESTA DO EGYPTA

2 Korintským 5:1 Víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme 

příbytek od Boha: ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích.

Nemáme se příliš zabydlet, abychom pak byli schopni se posunout jinak, když nám Bůh řekne. 

To opravdové bydlení bude až v nebi.

Nyní máme stan (provizorní bydlení) a v nebi pak bude dům. Nezabydluj se na zemi, aby to 

nebyla překážka v následování Boha.
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9) JÁKOB A JOSEF

Genesis 46:29 Josef zapřáhl svůj vůz a 

vyrazil do Gošenu naproti svému otci 

Izraelovi. Když se mu ukázal, padl mu kolem 

krku a dlouho na jeho šíji plakal. 30 Izrael 

řekl Josefovi: Teď můžu zemřít, potom, co 

jsem viděl tvoji tvář, protože jsi dosud živ.

On se nemohl

pohybovat sám,

měl mnoho 

pomocníků, Jákob

musel zírat.
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9) JÁKOB A JOSEF

Od života Jákob již nečekal nic 

dobrého, ale Bůh ho potěšil. 

Nejenom že viděl svého syna Josefa, 

ale žil tam ještě 17 let v naprosté 

hojnosti a radosti.

Potěšení to bylo i pro Josefa, protože 

si mohl oddechnout – můj plán jsem 

dokončil, vše se podařilo, zachránil 

jsem svou rodinu, konečně jsem 

viděl otce.
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ilustrace



9) JÁKOB A JOSEF

Když vyjdeš ze své hořkosti, 

bolesti a jdeš dál, pak ti Pán 

může dát to, po čem toužíš. 

Pokud se nezvedneš a 

nepůjdeš, nedostaneš to. 

Kdyby Jákob zůstal v hořkosti, 

umřel by a neviděl by svého 

syna !!!
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9) JÁKOB A JOSEF

Bůh si totiž svých služebníků považuje

1 Petrův 5:6 Pokořte se tedy pod mocnou Boží 

ruku, aby vás povýšil v příhodný čas.

7 Všechnu svou starost uvrhněte na něho, 

neboť mu na vás záleží.
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10) PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY FARAONA

I když byl Josef vládcem Egypta, podléhal faraonovi a musel ho poslouchat. Jistě nebylo 

jednoduché se pohybovat na dvoře Egypta, byli to pohané, uctívali jiné bohy, chování měli 

jiné než Izraelci.

Proto je Josef chtěl trochu poučit o jejich 

kultuře, egyptská kultura byla hodně odlišná 

od hebrejské, i pro Izraelce to bylo nové.

Poučil je, co mají říct před faraonem.
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11) OTÁZKY

- Jsme otevřeni pro nové věci ?

- Jsme ochotni jít dál, když jsme byli 

zraněni?

- Kde vzali synové a vnuci Jákoba 

manželky?

- Věříme Bohu, že mu na nás záleží?
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