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GN 49 – POŽEHNÁNÍ
PRO SYNY

1) PROROCKÁ ŘEČ JÁKOBA
Genesis 49:1 I povolal Jákob své syny a řekl: Shromážděte se, abych vám oznámil, co vás
potká v posledních dnech. 2 Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému
otci Izraelovi.
3 Rúbene, tys můj prvorozený, má síla a prvotina mé mužnosti; výtečný v důstojnosti a výtečný
v moci. 4 Spustil ses jako voda, už nebudeš výtečný, protožes vstoupil na lože svého otce.
Tehdy jsi je znesvětil. -- Vstoupil na mé lože.
5 Šimeón a Lévi jsou bratři; jejich nože jsou nástroji násilí. 6 Do důvěrného společenství s nimi
nevcházej, má duše, s jejich shromážděním se nesjednocuj, má slávo, protože ve svém hněvu
zabili muže a pro zábavu ochromili býka. 7 Proklet buď jejich hněv -- tak prudký, a jejich
zuřivost -- tak krutá. Rozdělím je v Jákobovi a rozptýlím je v Izraeli.
8 Ty, Judo, tvoji bratři ti budou vzdávat chválu, tvá ruka bude na šíji tvých nepřátel. Budou se
ti klanět synové tvého otce. 9 Jsi lví mládě, Judo. Z kořisti jsi vyrostl, můj synu. Schoulil se, ulehl
jako lev či jako lvice. Kdo ho přinutí povstat? 10 Neodstoupí žezlo od Judy ani palcát od jeho
nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří a jehož budou poslouchat národy. 11 Přivazuje k
vinnému keři své oslátko, k vybranému vínu mládě své oslice. Ve víně pere svůj oděv, v krvi
hroznů své roucho. 12 Oči temnější než víno a zuby bělejší než mléko.
49-1A/13

1) PROROCKÁ ŘEČ JÁKOBA
13 Zabulón se usídlí u mořského pobřeží, bude u přístavu lodí a jeho bok bude k Sidónu.
14 Isachar je kostnatý osel, který leží mezi dvěma břemeny.
15 Když viděl, jak dobré je odpočinutí a jak nádherná je země, sklonil záda, aby nosil náklad, a
dal se zotročit k nuceným pracím.
16 Dan zjedná právo svému lidu jako jeden z kmenů Izraele. 17 Dan bude hadem na cestě,
rohatou zmijí na stezce, která kouše koně u kopyta, až jezdec padne nazpět. 18 Na tvou
záchranu očekávám, Hospodine.
19 Gád -- napadne jej horda, on však napadne její zadní voj.
20 Ašer, jeho pokrm bude tučný, on bude dodávat královské lahůdky.
21 Neftalí je vypuštěná laň. Vydává laskavá slova.
22 Josef je úrodný výhonek, úrodný výhonek nad pramenem, jeho ratolesti rostly přes zeď.
23 Střelci ho provokovali, stříleli a zanevřeli na něho. 24 Ale jeho luk zůstal pevný a jeho paže
byly obratné od Mocného Jákobova, odkud je Pastýř, Kámen Izraele, 25 od Boha tvého otce,
který ti pomáhá, a Všemohoucího, který ti požehná požehnáními nebes shůry, požehnáními
hlubiny ležící dole, požehnáními prsů a lůna. 26 Požehnání tvého otce převládla nad
požehnáními Hóra až k hranicím pahorků věčných. Kéž spočinou na Josefově hlavě a na
temenu nazíra mezi jeho bratry.
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1) PROROCKÁ ŘEČ JÁKOBA
27 Benjamín je dravý vlk. Ráno požírá kořist a k večeru dělí lup.
28 Ti všichni představují dvanáct kmenů Izraele, a toto je to, co jim řekl jejich otec, když jim
žehnal. Každému z nich žehnal podle jeho požehnání.
29 Potom jim přikázal toto: Já budu připojen ke svému lidu. Pohřběte mě k mým otcům v
jeskyni, která je na poli Chetejce Efróna, 30 v jeskyni, která je na poli Makpele naproti Mamre
v kenaanské zemi, kterou Abraham koupil spolu s polem od Chetejce Efróna do vlastnictví
jako hrob. 31 Tam pohřbili Abrahama a jeho ženu Sáru, tam pohřbili Izáka a jeho ženu Rebeku
a tam jsem pohřbil Leu. 32 To pole s jeskyní na něm bylo získáno od Chetejců.
33 Když Jákob dokončil příkazy svým synům, vtáhl nohy do postele, skonal a byl připojen ke
svému lidu.
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2) ČASOVÁ OSA
- Jákob je starý 147 let, je rok 1645 př.n.l.
- Josef má 56, již 26 let vládne v Egyptě
- Sourozenci Rúben (63), Šimeon (62),
Levi (61), Juda (60), Dan, Gád (oba
59), Neftalí, Ašer, Izachar (všichni 58),
Zabulón (57), Benjamín (41)
- Pradědeček žehná dědečkům, v té
doby mají nejspíše všichni kromě
Benjamína vnoučata
- Je v tom velká síla, když po generace
zůstávají lidé ve víře a předávají to
další generaci !
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3) POŽEHNÁNÍ
- Zaznamenaný text je židovská poezie, určité věci jsou popsány básnickými obraty
28 Ti všichni představují dvanáct kmenů Izraele, a toto je to, co jim řekl jejich otec, když jim
žehnal. Každému z nich žehnal podle jeho požehnání.
- Požehnal každému, ne jen některým, kteří se chovali lépe !

- Kostnatý osel – básnický obrat
- Josef – nikdo na něj nestřílel – básnický obrat
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4) PROROCTVÍ
Jákob vyslovuje proroctví:
- I když už téměř nevidí, je na tom fyzicky špatně, přesto si ho Bůh používá
- Všechna proroctví se naplnila (opravdový prorok se pozná podle toho, že jeho slova se
naplní)
- 16 století před příchodem Krista vyslovuje několik velmi zajímavých proroctví

Jákob žehná svým synům,
biblická ilustrace
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5) RÚBEN
3 Rúbene, tys můj prvorozený, má síla a prvotina mé mužnosti; výtečný v důstojnosti a výtečný
v moci. 4 Spustil ses jako voda, už nebudeš výtečný, protožes vstoupil na lože svého otce.
Tehdy jsi je znesvětil. -- Vstoupil na mé lože.
- Jeho jméno znamená Hospodin viděl (viděl i jeho nedobrý čin)
- 2x zmíněno, že je výtečný (přirozená autorita, …)
- Jenže jeho problém je vášeň (že podlehl své touze), a to ničí i to, že je výtečný
- I my máme vlastnosti, v kterých jsme výjimeční, výteční – ale pokud podléháme nějaké své
nezdravé vášni, pak tím zabijeme naší výjimečnost !

Nasreddine Dinet, Rúben a Bilha
(výřez), 1906
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6) ŠIMEON A LÉVI
5 Šimeón a Lévi jsou bratři; jejich nože jsou nástroji násilí. 6 Do důvěrného společenství s nimi
nevcházej, má duše, s jejich shromážděním se nesjednocuj, má slávo, protože ve svém hněvu
zabili muže a pro zábavu ochromili býka. 7 Proklet buď jejich hněv -- tak prudký, a jejich
zuřivost -- tak krutá. Rozdělím je v Jákobovi a rozptýlím je v Izraeli.
- Jméno Šimeon znamená Hospodin slyšel, jméno Lévi znamená spojení, připojení
- Je zde jediné vyslovené prokletí, ale ne Šimeona nebo Lévi, ale jejich hněvu – máme
svazovat to, co vidíme, že je problémem našich dětí, těch, co nám byli svěřeni (je to úkol
autority), v době rozdělení Izraele, to byly nejmenší kmeny
- Přísloví 29:11 Hlupák nechá propuknout celý svůj hněv, ale moudrý ho zadrží.
- Koloským 3:8 Ale nyní odložte to všechno: hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze
svých úst.
- Efezským 4:31 Všechna hořkost, zuřivost, hněv,
křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností.
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Šimeon a Lévi vraždí město
Šekem, biblická ilustrace

7) JUDA
8 Ty, Judo, tvoji bratři ti budou vzdávat chválu, tvá
ruka bude na šíji tvých nepřátel. Budou se ti klanět
synové tvého otce. 9 Jsi lví mládě, Judo. Z kořisti jsi
vyrostl, můj synu. Schoulil se, ulehl jako lev či jako lvice.
Kdo ho přinutí povstat? 10 Neodstoupí žezlo od Judy
ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten,
kterému patří a jehož budou poslouchat národy.
11 Přivazuje k vinnému keři své oslátko, k vybranému
vínu mládě své oslice. Ve víně pere svůj oděv, v krvi
hroznů své roucho. 12 Oči temnější než víno a zuby
bělejší než mléko.
- Jméno Juda znamená chvála
- Bude vládnout, vítězit nad nepřáteli, budou si tě
vážit
- Proroctví o Kristu
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Lev z Judy, biblická ilustrace

7) JUDA
Ten, kterému patří = Šílo, má to babylonský kořen slova princ

Lev z Judy, biblická ilustrace

- Kmenu Juda nebude odňata vláda, dokud nepřijde Mesiáš
- Termín "žezlo" označuje jejich kmenovou identitu a právo
uplatňovat, prosazovat zákony a rozhodovat o majetkových
trestných činech
- V letech 6-7 n.l. byl druhý syn Heroda Velikého Archelaos
vyhoštěn do města v Galii. Starší syn, Herod Antipater, byl
zavražděn Herodem Velikým spolu s dalšími rodinnými
příslušníky. (Byl vtip, že bylo bezpečnější být v té domácnosti pes
než člen rodiny!) Archelaa nahradil římský prokurista jménem
Caponius. Právní moc Sanhedrinu byla okamžitě omezena a
soudní rozhodování bylo zrušeno. Tento přenos autority je
zmíněn v Talmudu a zmiňuje se o nich Josefus Flavius.
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7) JUDA
Když se členové Sanhedrinu ocitli zbaveni svého práva na život a
smrt, zakryli si hlavami popelem a tělem v žíně volali: "Běda nám,
protože žezlo odešlo z Judska a Mesiáš nepřijel! (Babylonský
Talmud, kapitola 4, list 37; NL # 0239683, Kongresová knihovna #
15-24973)
Mysleli si, že Slovo Boží se nezdařilo! Žezlo bylo skutečně odvedeno
z Judska, ale přišel Šiloh. Zatímco Židé plakali v ulicích Jeruzaléma,
v Nazaretu vyrůstal mladý tesař, budoucí Mesiáš, ten opravdový
lev z Judy.

Lev z Judy, biblická ilustrace

Zjevení Janovo 5:5 Ale jeden ze starších mi říká: „Neplač. Hle,
zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten
svitek a jeho sedm pečetí.“
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8) ZABULÓN A ISACHAR
13 Zabulón se usídlí u mořského pobřeží, bude u přístavu lodí a jeho bok bude k Sidónu.
14 Isachar je kostnatý osel, který leží mezi dvěma břemeny.
15 Když viděl, jak dobré je odpočinutí a jak nádherná je země, sklonil záda, aby nosil náklad,
a dal se zotročit k nuceným pracím.
Zabulón znamená vyvýšený, ctěný. Nesídlil přímo na pobřeží, spíše ten význam byl, že bude
obchodovat s námořními společnostmi, a to se naplnilo – především s Féničany
Isachar znamená Bůh mi dal odměnu. Slovo kostnatý je spíše – vytrvalý, silný, ale později se
stane pohodlným a to povede k tomu, že bude podroben otrockým pracem. Někteří toto
místo vykládají pozitivně.
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Osel, ilustrační foto

9) DAN
16 Dan zjedná právo svému lidu jako jeden z kmenů Izraele. 17 Dan bude hadem na cestě,
rohatou zmijí na stezce, která kouše koně u kopyta, až jezdec padne nazpět. 18 Na tvou
záchranu očekávám, Hospodine.
Dan znamená soudce (Bůh je můj soudce). Malý ale důležitý kmen, nicméně u nich byl první
výskyt modlářství (Soudců 18), mnoho z církevních otců prvotní církve (Irenaeus, Ambros,
Augustin a Theodore) předpokládali, že antikrist vzejde z kmene Dan.
Je zde také vložená modlitba – může souviset s poslední dobou.
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Zmije, ilustrační foto

10) GÁD, AŠER, NEFTALÍ
19 Gád (štěstí, ten který získává kořist) -- napadne jej
horda, on však napadne její zadní voj.
20 Ašer (blaho), jeho pokrm bude tučný, on bude
dodávat královské lahůdky.
21 Neftalí (vybojovaný) je vypuštěná laň. Vydává
laskavá slova.

Kmen Gád je na východní straně Jordánu, kam mohli
pronikat více ostatní národy, ale je zde řečeno, že se jim
ubrání (nejvíce bojovný kmen)
Kmen Ašer sídlil u obchodních cest, takže byl bohatý a
navíc v půda v jeho oblasti byla úrodná, takže mohl
dodávat potraviny na královský stůl
Kmen Neftalí – oblast, kde je hodně zvěře, ryb
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Rozdělení Izraele na jednotlivé kmeny

11) JOSEF
22 Josef je úrodný výhonek, úrodný výhonek nad
pramenem, jeho ratolesti rostly přes zeď.
23 Střelci ho provokovali, stříleli a zanevřeli na něho.
24 Ale jeho luk zůstal pevný a jeho paže byly obratné od
Mocného Jákobova, odkud je Pastýř, Kámen Izraele,
25 od Boha tvého otce, který ti pomáhá, a
Všemohoucího, který ti požehná požehnáními nebes
shůry, požehnáními hlubiny ležící dole, požehnáními prsů
a lůna. 26 Požehnání tvého otce převládla nad
požehnáními Hóra až k hranicím pahorků věčných. Kéž
spočinou na Josefově hlavě a na temenu nazíra mezi
jeho bratry.
Je zde také proroctví o Kristu, tak jako Juda byl vyvýšen
mezi syny Ley, Josef je vyvýšen mezi syny Ráchel
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Rozdělení Izraele na jednotlivé kmeny

12) BENJAMÍN
27 Benjamín je dravý vlk. Ráno požírá kořist a k večeru
dělí lup.
Dravý znamená hltavý, zajímavé je, že Benjamín dostával
větší porce, může to být souvislost.
Kořist – míněná kost získaná v boji
Dle Soudců 19-21 – provedli hrozné věci a proto byla
proti nim trestná výprava.
Matouš 7:15 „Mějte se na pozoru před falešnými proroky,
kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví
vlci.
Po požehnání jejich otec Jákob umírá (r.1645 př.n.l.)
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Rozdělení Izraele na jednotlivé kmeny

13) OTÁZKY
- Můžeme dobře sloužit Pánu i ve stáří?
- Nespaluje nás nějaká nezdravá vášeň k
něčemu?
- Máme sklon se příliš hněvat nebo se
umíme ovládat?
- Jsme vlci nebo beránci?
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