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GN 47 – U FARAONA

1) HLAD POKRAČUJE
Genesis 47:1 Josef pak šel a oznámil faraonovi: Můj otec a bratři se svým bravem a skotem a
vším, co mají, přišli z kenaanské země a jsou v zemi Gošenu.
2 Vzal pět mužů ze svých bratrů a postavil je před faraona.
3 Farao jeho bratrům řekl: Jaké je vaše zaměstnání? Odpověděli faraonovi: Tvoji otroci jsou
pastýři ovcí, my i naši otcové.
4 A řekli faraonovi: Přišli jsme, abychom jako cizinci pobývali v zemi, protože v kenaanské zemi
je tíživý hlad a není pastva pro ovce tvých otroků. Nuže dovol, aby tvoji otroci pobývali v zemi
Gošenu.
5 Farao řekl Josefovi: Tvůj otec a tvoji bratři přišli k tobě.
6 Egyptská země je před tebou. Svého otce a své bratry usídli v nejlepší zemi. Mohou bydlet v
zemi Gošenu. A jestli znáš mezi nimi zdatné muže, ustanov je správci nad mým dobytkem.
7 Pak Josef přivedl svého otce Jákoba, postavil ho před faraona a Jákob faraonovi požehnal.
8 Farao Jákobovi řekl: Kolik je let tvého života?
9 Jákob faraonovi odpověděl: Času mého putování bylo sto třicet let. Nemnohá a zlá byla
léta mého života a nedosahují let života mých otců v čase jejich putování.
10 Pak Jákob faraonovi požehnal a odešel z faraonovy přítomnosti.
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1) HLAD POKRAČUJE
11 Josef usídlil svého otce a své bratry a dal jim v egyptské zemi do vlastnictví půdu v nejlepší
části země, v zemi Ramesesu, tak jak farao přikázal. 12 A Josef zásoboval svého otce, bratry a
celý dům svého otce potravou podle jejich počtu. 13 Chléb nebyl v celé zemi, protože hlad byl
velmi tíživý, a egyptská země i kenaanská země byly hladem zcela vyčerpány. 14 Tak Josef
shromáždil všechny peníze, které se nacházely v egyptské i v kenaanské zemi, za obilí, které
nakupovali. Ty peníze Josef odvedl do faraonova domu. 15 Když došly v egyptské a v
kenaanské zemi peníze, všichni Egypťané přicházeli k Josefovi a říkali: Dej nám chléb! Proč
máme před tebou umírat jen proto, že je konec s penězi? 16 Josef řekl: Dejte svá stáda. Když je
konec s penězi, dám vám chléb za vaše stáda. 17 Přiváděli tedy k Josefovi svá stáda a Josef jim
vydával chléb za koně nebo za stádo bravu, za stádo skotu nebo za osly. Tak je v tom roce
zaopatřoval chlebem za všechna jejich stáda. 18 Když ten rok uplynul, přicházeli k němu v
dalším roce a říkali mu: Nebudeme před svým pánem tajit, že kromě toho, že došly peníze, i
stáda dobytka náleží našemu pánu. Nezůstalo nám před naším pánem nic jiného než naše těla
a naše půda. 19 Proč ti máme před očima umírat my i naše půda? Kup nás i naši půdu za chléb
a budeme i se svou půdou faraonovými otroky. Vydej zrno a zůstaneme naživu a nezemřeme a
půda nebude opuštěná.
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1) HLAD POKRAČUJE
20 Josef tedy kupoval všechnu egyptskou půdu pro faraona, neboť každý Egypťan prodával
své pole, protože hlad na ně těžce doléhal. Tak se země dostala faraonovi,
21 a lid, ten převedl k městům od jednoho konce egyptského území až po druhý.
22 Pouze půdu kněží nekoupil, protože kněží měli příděl od faraona a jedli příděl, který jim farao
dával. Proto neprodávali svou půdu. 23 Josef pak řekl lidu: Hle, dnes jsem vás i vaši půdu koupil
faraonovi. Zde máte zrno a půdu osejte.
24 A při sklizni budete dávat pětinu faraonovi a čtyři díly budou vaše k osetí pole, k jídlu pro vás
a pro ty, kdo jsou ve vašich domech, a k jídlu pro vaše malé děti.
25 Odpověděli: Zachoval jsi nás při životě! Kéž nalézáme milost v očích svého pána! Budeme
faraonovými otroky.
26 A Josef to určil jako ustanovení o egyptské půdě, platné až do tohoto dne: Pětinou patří
faraonovi. Jen půda samotných kněží faraonovi nepatřila.
27 Izrael pobýval v egyptské zemi, v zemi Gošenu; uchytili se v ní, byli plodní a velice se
rozmnožili.
28 Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let. Jákobových dnů, let jeho života bylo sto čtyřicet
sedm let.
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2) PŘED FARAONEM
Gen46:31 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. 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.
Gen.47:3 Farao jeho bratrům řekl: Jaké je vaše
zaměstnání? Odpověděli faraonovi: Tvoji otroci jsou
pastýři ovcí, my i naši otcové.
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2) PŘED FARAONEM
Josef bratry poučil, co by měli říct faraonovi, ale oni
místo toho jasně říkají, co dělají, i když ví, že pro Egypťany
je to ohavnost.
- To je pozoruhodné, vidíme tady změnu jejich postojů,
říkají pravdu i když by jim faraon mohl říct, že tam
nemohou žít. Máme jednat pravdivě a důsledky
máme nechat na Bohu.
- Kvůli Josefovi ale faraon jedná velmi laskavě (..přišli k
tobě) a dává jim zemi Gošen, což je velmi úrodná
země (..Svého otce a své bratry usídli v nejlepší zemi)
- Navíc jim svěřil svoje stáda, měli hned i práci ( ….A
jestli znáš mezi nimi zdatné muže, ustanov je správci
nad mým dobytkem.)
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3) JÁKOB PŘED FARAONEM
Jákob musel vidět tu velikou slávu a
bohatství Egypta, Josefa i faraona.

Přichází před faraona a máme
zaznamenaný jejich rozhovor.
Jákob říká: Nemnohá a zlá byla léta
mého života.
Když prožijeme těžké věci, můžeme
zapomenout na dobré věci, které
jsme prožili předtím. Nicméně Bůh se o
něj postaral. Po 17 letech v Epyptě
pak mluví jinak.
Josef představuje Jákoba
faraonovi, James Tissot
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3) JÁKOB PŘED FARAONEM
Je ale také pravdou, že většinu zla na
sebe přivodil Jákob sám.

Některé věci ani nemusel zažít, udělal
mnoho chyb, přesto mu Bůh žehnal.
Přes jeho chyby a selhání, Bůh s ním
stále počítal, bylo součástí Božího
plánu.
Efezským 2:10 Jsme přece jeho dílo, v
Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom
konali dobré skutky, které nám Bůh
připravil.
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4) JÁKOB MU ŽEHNÁ
Skutečnost, že Jákob požehnal
faraonovi, znamená, že ten starý,
neznámý muž byl větší než tento
egyptský mocnář, protože větší žehná
menšímu.
Židům 7:7 Není sporu, že nižší přijímá
požehnání od vyššího.

Jákob žehná faraonovi,
biblická ilustrace
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5) SOUD OD DOMU BOŽÍHO
- Nejdříve soudil Josefa (zrada, otroctví, vězení,
opuštění od lidí i od Boha)
- Pak až ty ostatní, je to Boží princip
1 Petrův 4:16 Jestliže však trpí jako křesťan, ať se
nestydí, ale slaví Boha v tomto jménu. 17 Neboť je
čas, aby soud začal od domu Božího. Tedy jestliže
nejprve od nás, jaký bude konec těch, kteří jsou
neposlušni Božího evangelia? 18 A ‚jestliže je stěží
zachráněn spravedlivý, kde se ukáže bezbožník a
hříšník?‘ 19 Proto i ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať v
konání dobra svěří své duše věrnému Stvořiteli.
Bratři před faraonem,
biblická ilustrace
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5) SOUD OD DOMU BOŽÍHO
Několik příkladů:
1) Izraelci v Babylóně trpěli, např. tři mládenci v peci
– neklaněli se zlaté soše a tak je chtěli upálit.
Všichni ostatní se měli dobře, užívali si bohatství,
ale jen do chvíle, kdy byla babylonská říše
zničena. Babylon trpěl, ale Izrael byl vysvobozen.
2) Exodus – Izrael trpěl pod faraonem, volali k Bohu a
když přišel soud nad Egyptem (10 ran), tak to bylo
veliké vysvobození pro Izrael
3) Ježíš na kříži – byl nespravedlivě odsouzen, mučen,
umřel na kříži, církev byla pronásledována, ale v
roce 70 byl zničen chrám, popraveno mnoho lidí.
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Jákob žehná faraonovi,
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5) SOUD OD DOMU BOŽÍHO
Několik příkladů:
4) Církev před 2. světovou válkou – prožívala těžkosti,
mnoho upřímných křesťanů bylo vylučováno z církví
pro jejich názory, charizmatické hnutí bylo
potlačováno.
Těžkosti vyvrcholily 2.světovou válkou, nicméně po
válce církev zažila v celé západní Evropě obrovský
rozvoj.
Modelový příklad – obchodník s nemovitostmi z
Drážďan – netrápil se nespravedlností na Židech, ani
neřešil, co se děje v církvi, jeho obchod kvetl. Ale
během války přišel o vše, jen zachránil svůj život.

47-5C/10

Josef představuje Jákoba
faraonovi, biblická ilustrace

5) SOUD OD DOMU BOŽÍHO
Galatským 6:7 Nemylte se, Bohu se nikdo nebude
vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Na Egypt v době Josefa nedopadl plně soud, protože na
Josefovi byl již tento soud vykonán (podobně jako na nás
kvůli Ježíši). Josef měl moudrost od Boha a faraon měl
pokoru.
Současnost:
- Církev v ČR zažívá Boží soud, období tříbení, trápení,
těžké chvíle
- Po tomto období dopadnou těžké časy na všechny,
ale Církev bude ze svých trápení vysvobozena.
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Bratři před faraonem,
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5) SOUD OD DOMU BOŽÍHO
Bez přípravy a těžké práce Josefa a celého Egypta
by neobstáli v době sucha.

Bůh ví, co dělá – to platí i na nás ! To, co teď děláme,
ovlivní budoucnost, když nebudeme připraveni,
budeme překvapeni.
Dál dělejme to, k čemu nás povolal Pán, dokonce i
když všichni okolo to nedělají. Hledejme Pána,
abychom věděli, co máme dělat.
Galatským 6:9 V činění dobra neochabujme;
nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout.

47-5E/10
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6) ZEMĚ GOŠEN
Izraelci se přesunuli do oblasti zvané
Gošen, řecký překlad SZ udává jméno
Gesem, což znamená kultivovaný,
obdělávatelný, egyptské slovo gas
znamená zaplavený vodou.
Dalšími názvy, které čteme a ještě
budeme číst, je Rameses.
V současné době je to vesnice Tel el
Dab’a

47-6A/10

Josef představuje Jákoba
faraonovi, James Tissot

6) ZEMĚ GOŠEN
V současné době je to vesnice Tel el Dab’a, dříve to
také bylo město Avaris (v době Hyksósů) nebo Rowaty
(před vpádem Hyksósů)
Dodnes je to velmi úrodné místo, vykopávky zde
potvrzují přítomnost cizinců (asiatů) na konci 12.
dynastie (před vpádem Hyksósů).
Důležitým důkazem je dům o rozměrech 12x19m (6
místností), který je identický s domem izraelským.

Tel el Dab’a,
současnost
47-6B/10

7) POKRAČOVÁNÍ SUCHA
Genesis 47:13 Chléb nebyl v celé zemi, protože hlad byl velmi tíživý, a egyptská země i
kenaanská země byly hladem zcela vyčerpány.
14 Tak Josef shromáždil všechny peníze, které se nacházely v egyptské i v kenaanské zemi,
za obilí, které nakupovali. Ty peníze Josef odvedl do faraonova domu.
Bohatství lidí přešlo na faraona, to, co lidé z
generaci na generaci ukládali jako rodinné
bohatství (stáda, půda, šperky, peníze), získal
faraon.

Vyschlá země, ilustrační
foto
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7) POKRAČOVÁNÍ SUCHA
Genesis 47:13 Chléb nebyl v celé zemi, protože hlad byl velmi tíživý, a egyptská země i
kenaanská země byly hladem zcela vyčerpány.
14 Tak Josef shromáždil všechny peníze, které se nacházely v egyptské i v kenaanské zemi,
za obilí, které nakupovali. Ty peníze Josef odvedl do faraonova domu.
- Josef neměl žádný zisk z těchto peněz, vše
odevzdával faraonovi, jeho odměna byla
nejspíše země Gošen a dům se služebnictvem
- Egypt se stal nejbohatší zemí na světě

Vyschlá země, ilustrační
foto
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7) POKRAČOVÁNÍ SUCHA
Genesis 47:13 Chléb nebyl v celé zemi, protože hlad byl velmi tíživý, a egyptská země i
kenaanská země byly hladem zcela vyčerpány.
14 Tak Josef shromáždil všechny peníze, které se nacházely v egyptské i v kenaanské zemi,
za obilí, které nakupovali. Ty peníze Josef odvedl do faraonova domu.
Egypťané utratili a prodali:
- Všechny peníze (1.-3. rok sucha)
- Stáda (4. rok)
- Půda a lidi (4.-7.rok sucha)
Tím se ale faraon stal naprosto neomezený
vládce a majitel celé země, všechna moc byla
soustředěna do jednoho člověka.
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8) JOSEFOVO NAŘÍZENÍ
26 A Josef to určil jako ustanovení o egyptské půdě, platné až do tohoto dne: Pětinou
patří faraonovi. Jen půda samotných kněží faraonovi nepatřila.
Josef byl velmi laskavý, protože vybíral jen pětinu
úrody i když už to vlastnil faraon!
Pro srovnání – nevolnictví ve středověku, 3 dny
robot (na panském), 3 dny na svém, takže 50%
místo 20%.
Zajímavé také je, že kněžím ponechal půdu,
nejspíše na žádost faraona.
Nevolník (robotíř) na
středověké kresbě
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9) JÁKOB SE KLANÍ
29 Když se přiblížil čas Izraelovy smrti, zavolal si svého syna Josefa a řekl mu: Jestliže jsem
nyní nalezl milost ve tvých očích, vlož, prosím, ruku pod má bedra, a prokaž mi
milosrdenství a věrnost: Prosím, nepohřbívej mě v Egyptě. 30 Až ulehnu se svými otci, odnes
mě z Egypta a pohřbi mě v jejich hrobě. Josef odpověděl: Ano, učiním podle tvého slova.
31 I řekl: Přísahej mi. A on mu přísahal. A Izrael se poklonil nad hlavou lůžka.
- Jákob chtěl, aby byl pohřben v zaslíbené zemi (dává tím jasně najevo, toto není naše
země, jsme tu jen hosté)
- 31.verš není moc srozumitelný, jaká hlava lůžka? Hebrejské slovo m_t_ je možno přečíst
jako postel (mittá) nebo berla (matte). Vysvětlení podává Židům 11:21 Vírou Jákob,
když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a ‚poklonil se Bohu nad vrcholem
své berle‘. Genesis 32:11 Nejsem hoden všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, jež jsi
svému otroku prokázal. Vždyť s holí jsem přešel tento Jordán a teď mám dva tábory.
- Z toho plyne, že svůj život zakončuje vděčností Pánu, že se o něj staral a vzdává mu
chválu, už zde necítíme hořkost a bolest, ale radost.
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10) OTÁZKY
- Říkáme pravdu vždy nebo jen když se
nám to hodí?
- Žehnáme těm, kteří nám byli svěřeni?
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