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SHRNUTÍ KNIHY GENESIS

1) POHŘEB V MAKPELE
Genesis 50:1 Josef padl na tvář svého otce, plakal nad ním a líbal ho.
2 Pak přikázal svým otrokům lékařům, aby jeho otce balzamovali. Lékaři tedy Izraele
balzamovali 3 plných čtyřicet dnů, protože taková je plná doba pro balzamování. A
Egypťané nad ním plakali sedmdesát dnů.
4 Přešly dny jeho oplakávání a Josef pověděl faraonovu domu: Jestliže jsem nalezl milost ve
vašich očích, řekněte, prosím, faraonovi: 5 Otec mě zapřísahal slovy: Hle, umírám. Pohřbi mě
tam, v mém hrobě, který jsem si vykopal v kenaanské zemi. Nyní dovol, abych vystoupil,
pohřbil svého otce a vrátil se zpět.
6 A farao řekl: Vystup a pohřbi svého otce, tak jak tě zapřísahal.
7 Josef tedy vyšel, aby pohřbil svého otce, a vyšli s ním všichni faraonovi otroci, starší jeho
domu, a všichni starší egyptské země,
8 celý dům Josefův, jeho bratři a dům jeho otce. Pouze své malé děti, brav a skot zanechali v
zemi Gošenu.
9 Vytáhla s ním také vozba a jezdci -- byl to ohromný doprovod.
10 Přišli až k humnu Atádu, které je za Jordánem, a naříkali tam velikým a velmi žalostným
kvílením; uspořádal svému otci sedmidenní smuteční obřad.
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1) POHŘEB V MAKPELE
11 Když obyvatelé té země, Kenaanci, viděli smuteční obřad na humně Atádu, řekli: To je
ohromný smutek pro Egypťany. Proto mu dali jméno Ábel-misrajim, který je za Jordánem.
12 Pak mu jeho synové učinili tak, jak jim přikázal.
13 Jeho synové ho odnesli do kenaanské země a pohřbili ho v jeskyni na poli v Makpele
naproti Mamre, kterou s tím polem koupil Abraham do vlastnictví jako hrob od Chetejce
Efróna. 14 Když pohřbil otce, vrátil se Josef do Egypta, on, jeho bratři a všichni, kteří s ním
vystoupili pohřbít jeho otce. 15 Když Josefovi bratři viděli, že je jejich otec mrtev, řekli si: Co
když na nás Josef zanevře a zcela nám odplatí všechno to zlo, které jsme mu způsobili?
16 Vzkázali tedy Josefovi: Tvůj otec před svou smrtí přikázal:
17 Josefovi řekněte toto: Ach odpusť, prosím, svým bratrům přestoupení a jejich hřích, neboť ti
způsobili zlo; tak odpusť, prosím, otrokům Boha tvého otce jejich přestoupení. Když mu to řekli,
Josef se rozplakal.
18 Pak přišli také jeho bratři, padli před ním a řekli: Hle, jsme tvoji otroci.
19 Ale Josef jim odpověděl: Nebojte se. Cožpak jsem na místě Boha?
20 Vy jste proti mně sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je
dnes, aby zachoval při životě početný lid.
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1) POHŘEB V MAKPELE
21 A tak se už nebojte. Já se budu starat o vás i o vaše malé děti. Tak je utěšoval a mluvil k
jejich srdci.
22 Josef pak pobýval v Egyptě, on i dům jeho otce; a Josef žil sto deset let.
23 Josef viděl Efrajimovy syny do třetí generace. Také synové Makíra, syna Manasesova, se
narodili na Josefova kolena.
24 Pak Josef řekl svým bratrům: Já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás z této země
do země, kterou přisáhl dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.
25 A zapřisáhl syny Izraelovy slovy: Bůh vás jistě navštíví, a pak odsud vyneste mé kosti.
26 A Josef zemřel ve věku sto deseti let. Balzamovali ho a položili do rakve v Egyptě.

50-1C/10

2) EGYPTSKÝ POHŘEB
- 40 dní balzamování Jákoba,
to dělali jen nejvýznamnějším
lidem
- 70 dní ho oplakávali (tak
oplakávali jen nejvýznamnější
lidi)
- Průvodu do kennanské země
se účastnili všichni faraonovi
otroci, starší jeho domu,
všichni starší egyptské země
(dnes bychom řekli – celá
egyptská vláda)
- Celkově to byl ohromný
doprovod
- Sedmidenní smuteční obřad
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3) BRATŘI JOSEFA

Setkání Josefa a
bratrů, biblická
ilustrace

15 Když Josefovi bratři viděli, že je jejich otec mrtev,
řekli si: Co když na nás Josef zanevře a zcela nám
odplatí všechno to zlo, které jsme mu způsobili?
16 Vzkázali tedy Josefovi: Tvůj otec před svou smrtí
přikázal: 17 Josefovi řekněte toto: Ach odpusť,
prosím, svým bratrům přestoupení a jejich hřích,
neboť ti způsobili zlo; tak odpusť, prosím, otrokům
Boha tvého otce jejich přestoupení. Když mu to řekli,
Josef se rozplakal. 18 Pak přišli také jeho bratři, padli
před ním a řekli: Hle, jsme tvoji otroci. 19 Ale Josef jim
odpověděl: Nebojte se. Cožpak jsem na místě Boha?
20 Vy jste proti mně sice zamýšleli zlo, Bůh to však
zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby
zachoval při životě početný lid. 21 A tak se už
nebojte. Já se budu starat o vás i o vaše malé děti.
Tak je utěšoval a mluvil k jejich srdci.
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3) BRATŘI JOSEFA
- Můžeme to cítit podobně –
Bůh pro nás mnoho vykonal,
přesto máme obavy, že s
námi zamýšlí dobré věci.
- Co když na nás Bůh zanevře
a odplatí nám za naše
hříchy?
- I my jsme někdy zamýšleli
zlo, ale Bůh to změnil na
dobro
- Zaslibuje nám, že se o nás
postará, nebojme se !
Setkání Josefa a bratrů,
biblická ilustrace
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4) POSLEDNÍ SLOVA JOSEFA
23 Josef viděl Efrajimovy syny do třetí generace.
Také synové Makíra, syna Manasesova, se narodili
na Josefova kolena. 24 Pak Josef řekl svým
bratrům: Já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a
vyvede vás z této země do země, kterou přisáhl
dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. 25 A
zapřisáhl syny Izraelovy slovy: Bůh vás jistě navštíví,
a pak odsud vyneste mé kosti. 26 A Josef zemřel
ve věku sto deseti let. Balzamovali ho a položili do
rakve v Egyptě.
Neříká – pohřběte mě v Kennánu, ne! Byl si jistý
tím, že je Bůh vyvede! Bible ho také za to chválí:
Židům 11:22 Vírou Josef, když dokonával, se zmínil
o vyjití synů Izraele a dal příkaz o svých kostech.
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Smrt Josefa, biblická
ilustrace

5) JOSEFŮV ŽIVOT
Josef prožil mnoho let v pokoji – do svých 30
let samé boje (prožíval těžkosti ve vlastní
rodině, otroctví, vězení, …), pak náročný čas
v Egyptě (náročná práce) a pak usmíření s
bratry a pokoj (minimálně 70 let).
Umírá ve 110 letech, což bylo na tehdejší
dobu velice brzy, nejspíše měl zdravotní
obtíže z doby strádání (Jákob 147 let, Mojžíš
120 let, Izák 180 let, Abraham 180 let, dle
židovské tradice Lévi 137 let)
Umírá v roce 1591 př.n.l., Izraelci opouštějí
Egypt v 1447 př.n.l., tedy po 144 letech od
jeho smrti.
Egypt oplakává Josefa,
biblická ilustrace
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6) ČASOVÁ OSA
- Josef umírá ve 110 letech (r. 1591
př.n.l.), v Egyptě žil 93 let, viděl
Efrajimovy syny do třetí generace, tedy
měl vliv i na generaci, která vyšla z
Egypta !
- Sourozenci Rúben (117), Šimeon (116),
Levi (115), Juda (114), Dan, Gád (oba
113), Neftalí, Ašer, Izachar (všichni 112),
Zabulón (111), Benjamín (95)
- Vždy, když umírá nějaká významná,
Bůh si povolává někoho dalšího –
narodil se Amrám, otec Mojžíše
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7) GENESIS – HISTORICKÁ KNIHA
Genesis je kniha, která má největší časové rozpětí:
Stvoření –
Potopa Povolání Abrama Příchod Izraelců do Egypta Smrt Josefa

rok 3959 př.n.l.
rok 2304 př.n.l.
rok 1877 př.n.l.
rok 1662 př.n.l.
rok 1591 př.n.l.

Tedy 2.368 let lidské historie, tedy v průměru 47 let na jednu kapitolu, nejdelší časový úsek je
v kapitole 5, nejkratší kapitoly 7 - 8 (potopa) a 42-45 (Josef se dává poznat bratrům).
Jen 2 kapitoly se zabývají stvořením, 48 kapitol jsou příběhy lidí, Bohu více záleží na lidech.
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7) GENESIS – HISTORICKÁ KNIHA
Jednotlivé kapitoly:
Genesis 1 – Jednotlivé dny stvoření
Genesis 2 – Boží plán pro člověka – rajská zahrada
Genesis 3 – pokušení a lidský pád
Genesis 4 – Kain a Ábel (pravá a nepravá církev)
Genesis 5 – Předpotopní svět
Genesis 6 – Úpadek lidstva
Genesis 7 a 8 – Potopa
Genesis 9 a 10 – Rozvoj lidstva po potopě
Genesis 11 – Další úpadek lidstva – babylonská věž
Genesis 12 – Povolání Abrahama
Genesis 13 – Abraham na cestě (Abram a Lot)
Genesis 14 – Válka (vysvobození Lota)
Genesis 15 – Smlouva s Abrahamem
Genesis 16 – Pochybnosti Abrahama
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7) GENESIS – HISTORICKÁ KNIHA
Jednotlivé kapitoly:
Genesis 17 – Bůh posiluje Abrahama
Genesis 18 – Návštěva Abrahama (3 muži)
Genesis 19 – Zničení Sodomy a Gomory
Genesis 20 – Abraham u Pelištejců (zapření Sáry)
Genesis 21 – Narození Izáka
Genesis 22 – Obětování Izáka
Genesis 23 – Smrt Sáry
Genesis 24 – Nevěsta pro Izáka
Genesis 25 – Ezau pohrdá prvorozenectvím
Genesis 26 – Izák u Pelištejců (zapírá Rebeku)
Genesis 27 – Izák žehná
Genesis 28 – Bůh mluví k Jákobovi
Genesis 29 – Jákob u Lábana
Genesis 30 – Ženy Jákoba
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7) GENESIS – HISTORICKÁ KNIHA
Jednotlivé kapitoly:
Genesis 31 – Jákob zápasí o stáda, návrat do Kennánu
Genesis 32 – Jákob zápasí s Bohem
Genesis 33 – Setkání s Ezauem
Genesis 34 – Šekem
Genesis 35 – Umírá Ráchel
Genesis 36 – Rodokmen Ezaua
Genesis 37 – Josef prodán do otroctví
Genesis 38 – Juda a Támar
Genesis 39 – Josef u Putifara
Genesis 40 – Josef ve vězení
Genesis 41 – Josef správcem Egypta
Genesis 42 -45 – Josef se dává poznat bratrům
Genesis 46-49 – Izraelci v Egyptě
Genesis 50 – Pohřeb Jákoba, Josef umírá
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8) GENESIS – KNIHA BOŽÍ VĚRNOSTI
Mnozí boží služebníci selhali, přesto vidíme, že Bůh byl věrný i když
selhali (Genesis popisuje lidské osudy, jejich vítězství, ale i jejich
pády):
- Pomáhal Adamovi a Evě i když selhali
- Vždy hledal někoho věrného, kterého si použil k záchraně pro
druhé (Noe, Abraham-Lot, Josef)
- Žehnal Abrahamovi, Izákovi i Jákobovi i když dělali chyby
(zapřeli své manželky, Jákob žil v hořkosti, ….)
- Požehnal bratrům Josefa i když chtěli zabít svého bratra
(zamýšlel dobro)
- Posiloval všechny v období zkoušek (Jákoba u Lábana, Josefa
ve vězení, Izáka, když prožíval těžkosti – boj o studny, Noeho
před potopou a během ní, Abrahama když nemohl mít děti, …)
Na druhou stranu varuje i příběhy těch, kteří si nedali říct.
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Socha Lotova žena od
sochaře Paolo Giandoso
(2017)

9) GENESIS – KNIHA O KRISTU
Nacházíme zde úžasné obrazy o Kristu:
- Josef je předobrazem Krista (zachránce světa)
- Abraham obětuje syna je obrazem jak nebeský otec
obětuje Krista
- Hagar se setkává s Kristem (Gen.16:13)
- Abraham se setkává s Kristem a anděli (Gen.18)
- Jákob zápasí s Bohem (Gen.32)

Obraz Rembrandt van Rijn, Anděl zabraňuje oběti , 1635
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10) OTÁZKY
- Co tě z Genesis zaujalo?
-

Kolik měl Abraham manželek?
Jak se jmenovaly manželky Judy?
Komu dal Abraham po bitvě desátky?
Jak se jmenovala Lotova žena?
Co znamená Beer-Šeba?
V kolika letech byl Josef prodán do Egypta?
Jak se jmenovalo místo, kde se Izraelci usídlili
v Egyptě?
- Jak dlouho žil Jákob v Egyptě?
- Jak se jmenoval prvorozený syn Adama?
- Kdo v Genesis byl vzat do nebe před smrtí?
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poznámky
Sesostris I – jmenoval Josefa v Egyptě, Josef byl jmenován jako vizír (Mentuhotep)
Sesostris III – utlačoval otroky, jeho sestra Sobekneferu přijala Mojžíše
Neferhotep (1747-1736)– za jeho vlády byl Exodus, jeho vláda začala, protože jeho
předchůdce Amenemhat III (ne)měl syna, který ale vládl jen krátce a jeho dcera Sobekneferu
byla bez dětí, proto si vzala Mojžíše za syna, vládl v době hrozného chaosu – je popisován na
Ipuwer Paryrus, nenalezena jeho mumie, po něm vládl jeho bratr Sobkopte IV, ne jeho syn
Wahneferhotep (Haankhef), důkazem je město Kahun, který byl spěšně opuštěn, zde byly
nalezeny dýky ve tvaru hadů (triky kouzelníků). Díky oslabení sem pronikli Hyksósové (Amálek)
Panovníci Egypta –
Sesostris I (Senusret I) 1971-1926
Syn Amenemhat II 1914-1879
Syn Senusret II 1879-1864
Syn Senusret III 1878-1839
Syn Amenemhat III 1860-1814 (ultačoval otroky)
Syn Amenemhat IV 1815-1804 (nejspíše byl synem Senusreta III, neví se)
Dcera Sobekneferu 1806-1802 (Mojžíšovi bylo cca 40 let)
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