
GN 48 – MANASES 

A EFRAIM

- RADOST JÁKOBA

- ŽEHNÁNÍ

- VYSLOVENÍ PROROCTVÍ

- ŠEKEM

Rembrant van Rijn, 

Jákob žehná synům 

Josefa



1) POŽEHNÁNÍ PRO SYNY JOSEFA

Genesis 48:1 Po těch věcech se stalo, že Josefovi řekli: Tvůj otec je nemocen. Vzal tedy s 

sebou své dva syny Manasesa a Efrajima.

2 Když Jákobovi oznámili: Hle, přišel k tobě tvůj syn Josef, Izrael se vzchopil a posadil se na 

lůžku. 3 Pak Jákob Josefovi řekl: Bůh Všemohoucí se mi ukázal v Lúzu v kenaanské zemi, 

požehnal mi 4 a řekl mi: Hle, rozplodím a rozmnožím tě a učiním tě shromážděním národů a 

tvému potomstvu po tobě dám tuto zemi do věčného vlastnictví.

5 A teď, tvoji dva synové, kteří se ti narodili v egyptské zemi do mého příchodu k tobě do 

Egypta, budou moji. Efrajim a Manases pro mne budou jako Rúben a Šimeón.

6 A děti, které zplodíš po nich, budou tvoje; pod jménem svých bratrů budou uvedeny ve 

svém dědictví. 7 Když jsem šel z Paddan-aramu, zemřela mi Ráchel na cestě v kenaanské

zemi, ještě kus cesty do Efraty. Pohřbil jsem ji tam u cesty do Efraty, což je Betlém.

8 Když Izrael uviděl Josefovy syny, zeptal se: Kdo je to?

9 Josef otci odpověděl: To jsou moji synové, které mi zde Bůh dal. Izrael řekl: Vezmi je ke 

mně, ať jim požehnám.

10 Izraelovy oči byly stářím zakalené a dobře neviděl. Josef je k němu tedy přivedl a on je 

políbil a objal.
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1) POŽEHNÁNÍ PRO SYNY JOSEFA

11 A Josefovi Izrael řekl: Nedoufal jsem, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh mi dal spatřit i tvé 

potomstvo.

12 Nato je Josef odtáhl od jeho kolen a poklonil se tváří k zemi.

13 Pak je Josef oba vzal, Efrajima svou pravicí proti Izraelově levici a Manasesa svou levicí 

proti Izraelově pravici a přivedl je blíž k němu.

14 I vztáhl Izrael pravici a položil na hlavu Efrajima, který byl mladší, a levici na hlavu 

Manasesa. Zkřížil ruce, přestože Manases byl prvorozený.

15 Potom Josefovi požehnal a řekl:¶ Bůh, před nímž chodili moji otcové Abraham a Izák, Bůh, 

který je mým pastýřem od počátku až do tohoto dne,

16 anděl, který mě ochraňoval ode všeho zlého, ať požehná tyto chlapce, ať je v nich 

jmenováno jméno mé a jméno mých otců Abrahama a Izáka. Ať se velice rozmnoží v zemi.

17 Když Josef viděl, že otec položil pravou ruku na Efrajimovu hlavu, nelíbilo se mu to a 

uchopil otcovu ruku, aby ji přemístil z hlavy Efrajimovy na hlavu Manasesovu.

18 Josef otci řekl: Ne tak, otče, vždyť tento je prvorozený. Vlož pravici na jeho hlavu.
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1) POŽEHNÁNÍ PRO SYNY JOSEFA

19 Jeho otec odmítl a řekl: Vím, můj synu, vím. I on se stane lidem a také on bude veliký. 

Avšak jeho mladší bratr bude větší než on a jeho potomstvo naplní národy.

20 A požehnal jim toho dne se slovy: Tebou bude takto Izrael žehnat: Kéž tě Bůh učiní jako 

Efrajima a Manasesa! Tak postavil Efrajima před Manasesa.

21 Potom Izrael řekl Josefovi: Hle, umírám. Ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země 

vašich otců.

22 A já jsem ti nad tvé bratry dal jeden díl, který jsem vzal z ruky Emorejců mečem a lukem.
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2) BOŽÍ VĚRNOST

- Jákob vidí, jak mu Bůh žehnal v celém životě

- Po 17 letech v hojnosti mluví jinak než předtím : 

11 A Josefovi Izrael řekl: Nedoufal jsem, že ještě 

uvidím tvou tvář, a hle, Bůh mi dal spatřit i tvé 

potomstvo.

- Jákob mohl vidět Boží věrnost

Deuteronomium 32:4 Skála -- jeho dílo je 

bezúhonné, ano, všechny jeho cesty jsou 

spravedlivé. On je Bůh věrný a není v něm špatnost, 

je spravedlivý a přímý.

Žalmy 145:17 Hospodin je spravedlivý ve všech 

svých cestách a věrný ve všech svých skutcích.
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2) BOŽÍ VĚRNOST

1 Korintským 10:13 Nezachvátilo vás jiné pokušení než 

lidské; věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit 

více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, 

abyste ji mohli snést.

1 Tesalonickým 5:24 Věrný je ten, kdo vás povolává; 

on to také učiní.

2 Tesalonickým 3:3 Věrný je Pán, který vás upevní a 

ochrání od Zlého.

2 Timoteovi 2:13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, 

neboť nemůže zapřít sám sebe.

Jákob vidí, že Bůh byl opravdu věrný – to, co řekl, se 

splnilo !

Důvěřuj Pánu, že to, co On řekl, platí.
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3) KDYŽ UVĚŘÍME LŽI

Dlouho Jákob nerozuměl Bohu, prožíval velkou bolest, nechápal, proč musel Josef zemřít, cítil, 

že Bůh měl pro něj jiné plány. Mohl se cítit zrazený od Boha.

Takže velmi dlouhou dobu ho formovala lež, kterou mu řekli jeho synové. Během 17 let v Egyptě 

se pak z toho uzdravoval.

48-3/10

To může být i u nás – mohli jsme uvěřit nějaké lži, která nás 

léta formovala, proto můžeme prožívat bolest, zklamání, 

obviňovat i Boha, ale Bůh to nezpůsobil !

- I když se cítíme slabí, tak je s námi Bůh a ten je velký !

- Studuj Boží slovo, aby si více rozuměl(a), jaký je Bůh, 

jaké jsou jeho záměry s tebou

- Ať už řekl kdokoliv něco na náš život, nenechte si tím 

zakrýt výhled na to, kým je Bůh



4) ČASOVÁ OSA

- Jákobovi je 147 let

- Josefovi je 56 let, vládne již 23 let v Egyptě

Manases a Efrajim tedy musí být starší než 17 let, nejspíše 

Manases 22 let a Efrajim 20 let

I pro ně to musela být velká změna – žili jako Egypťané, ale 

Josef se nejspíše s rodinou přestěhoval do Gošenu, aby byl 

blíž svým příbuzným.

Faraon Senusret I. vládl 45 let, Josefova vláda začala v 

době 23. roku vlády tohoto faraona – Senusret tedy nejspíše 

umírá 5 let po těchto událostech, následující faraon (jeho 

syn Syn Amenemhat II ) již vládne bez pomoci Josefa.

48-4/10

Socha Amenemhata II, 

Berlín



5) POŽEHNÁNÍ PRO SYNY

Jákob žehná a všimněte si rozdílu:

- Nemá problém žehnat obou synům

- Nemá problém více žehnat mladšímu

- Naproti tomu Izák chtěl žehnat jen Ezauovi

- Dělá to, co vnímá od Boha i když kulturní zvyklost 

byla jiná

- Zažil již mnoho zkušeností, z kterých se poučil, aby 

byl vnímavý na to, co mu Bůh říká

Když budeme citliví na Boha, tak nás někdy povede 

i tak, jak je u nás neobvyklé
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6) PROČ ŽEHNAT?

Máme žehnat druhým a především těm, co nám byli 

svěřeni

- Můžeme nadávat svým dětem, že něco vyvádějí a 

nebo jim můžeme žehnat, aby to nedělali.

- Manželé si mohou ztěžovat na své partnery, místo 

toho by jim měli denně žehnat, pak možná uvidí 

proměnu

- Můžeme nadávat na vládu, ale raději jí žehnejme, 

aby moudře vládla

- Můžeme nadávat na učitele, studenti raději jim 

žehnejte a možná změní to, co vám na nich tak vadí

Kritika, …. může svazovat, my máme lidi rozvazovat 

Mat. 18:18 „Amen, pravím vám, cokoli svážete na zemi, 

bude již svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, 

bude již rozvázáno v nebi.
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6) PROROCTVÍ

Jákob také vyslovuje proroctví:

19 Jeho otec odmítl a řekl: Vím, můj synu, vím. I on 

se stane lidem a také on bude veliký. Avšak jeho 

mladší bratr bude větší než on a jeho potomstvo 

naplní národy.

To se naplnilo – v době rozděleného království 

(930-720 př.n.l.) byl Efrajim nejsilnější kmen celého 

severního království. Dokonce se celému 

severnímu království (Izrael) říkalo Efrajim.

Např. Oz.5:3 Já znám Efrajima, Izrael není přede 

mnou skryt.

48-5/10

Jákob žehná synům 

Josefa, biblická ilustrace



7) PŘIJETÍ ZA SYNY

Jákob vyslovuje důležitou věc – nejsou to moji vnuci, 

ale synové, takže mají každý nárok na kus země, 

stejně jako jeho ostatní synové. Josef tedy dostává 

dvojnásobek, než ostatní.

Mohlo by se to zdát nespravedlivé – ale kdyby 

nebylo Josefa, přišli by o všechen majetek a stáda.

- Byla to veliká pocta

- Projev vděčnosti

Jákob také neviděl svého syna Josefa 13 let, proto 

přijetím jeho synů (v podobném věku, jako když byl 

Josef prodán do otroctví) tím chce vynahradit tato 

léta.
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8) ŠEKEM

22 A já jsem ti nad tvé bratry dal jeden díl, který jsem vzal z 

ruky Emorejců mečem a lukem.

Slovo díl zde znamená rameno nebo horský hřbet a v 

hebrejštině je to Šekem. Takže by to mohla být oblast okolo 

města Šekem. Rabíni spekulovali, že po porážce Šekemu

povstali ostatní králové proti Jákobovi a on je porazil.

Kdo dostává toto místo? Šimeon a Lévi? Rozhodně ne! 

Synové Josefa.

Můžeme si myslet, že násilím něco získáme, ale není to 

pravda, nejvíc získal Josef svým postojem.

Mat. 5:5 Blahoslavení tiší (mírní, pokorní), neboť oni dostanou 

zemi za dědictví

Ne ten, kdo si to vyřve, když máme pokorné srdce, tak nás 

Bůh může obdarovat.
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8) ŠEKEM

Každý, kdo si myslí, že násilím, neprávem něco 

získá, by si měl přečíst, co říká Bible:

Jeremjáš 17:11 Podobný koroptvi, která sedí 

na vejcích, ale nezplodí mladé, je ten, kdo 

neprávem získává bohatství; uprostřed svého 

života ho opustí a na konci bude vypadat 

jako blázen.
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9) ZASLÍBENÁ ZEMĚ

4 a řekl mi: Hle, rozplodím a rozmnožím tě a učiním tě 

shromážděním národů a tvému potomstvu po tobě dám 

tuto zemi do věčného vlastnictví.

Bůh to zaslíbil:

- Abrahamovi

- Izákovi

- Jákobovi

Neměli vlastní zemi, jen putovali, všude byli jen hosté.

Bůh jim říká – ale už to tak nebude, vyvedu vás z Egypta a 

budete mít své území.
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9) ZASLÍBENÁ ZEMĚ

21 Potom Izrael řekl Josefovi: Hle, umírám. Ale Bůh bude s 

vámi a přivede vás zpět do země vašich otců.

Můžeme si být jisti – Bůh nás přivede zpět do země našich 

otců.

Zj.21:3 A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: „Hle, 

Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho 

lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem.

Vznik USA a Kanady je podobný příběh.
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10) OTÁZKY

- Známe nějaké biblické postavy z kmene 

Manases?

- Známe nějaké biblické postavy z kmene 

Efrajim?

- Na co se těšíme v zaslíbené zemi?

- Je náš život ovlivněn nějakou lží? 
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