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Gn 47,27 Izrael se usadil v egyptské zemi, na území Gošenu. Zabydleli se v ní, rozplodili se a velmi se 
rozmnožili. 
28 Jákob žil v egyptské zemi ještě sedmnáct let; všech let Jákobova života bylo sto čtyřicet sedm. 
29 Když se přiblížil den Izraelovy smrti, zavolal svého syna Josefa a řekl mu: "Jestliže jsem získal tvoji přízeň, 
vlož prosím ruku na můj klín a prokaž mi milosrdenství a věrnost: Nepohřbívej mě prosím v Egyptě! 
30 Až ulehnu ke svým otcům, vynes mě z Egypta a pochovej mě v jejich hrobě." Odpověděl: "Zachovám se 
podle tvých slov." 
31 Izrael řekl: "Přísahej mi." Tedy mu přísahal. I poklonil se Izrael k hlavám lůžka. 
Gn 48,1 Po těchto událostech pověděli Josefovi: "Tvůj otec je nemocen." Vzal tedy Josef s sebou oba své 
syny, Manasesa a Efrajima. 
2 I oznámili Jákobovi: "Přichází k tobě tvůj syn Josef." Tu se Izrael vzchopil a posadil se na lůžku. 
3 Jákob Josefovi řekl: "Bůh všemohoucí se mi ukázal v Lúzu v kenaanské zemi a požehnal mi 
4 slovy: »Hle, rozplodím tě a rozmnožím a učiním tě společenstvím lidských pokolení. Tuto zemi dávám do 
věčného vlastnictví tvému potomstvu.« 
5 Oba synové, kteří se ti v egyptské zemi narodili před mým příchodem k tobě do Egypta, budou nyní moji. 
Efrajim a Manases jsou moji jako Rúben a Šimeón. 
6 Děti pak, které zplodíš po nich, budou tvé; ve svém dědictví se budou nazývat jmény svých bratrů. 
7 Když jsem přicházel z Rovin aramských, zemřela mi před očima Ráchel; bylo to v kenaanské zemi na cestě 
nedaleko Efraty a pochoval jsem ji tam u cesty do Efraty, to je do Betléma." 
8 Izrael pohleděl na Josefovy syny a zeptal se: "Kdo to je?" 
9 Josef otci odvětil: "To jsou moji synové, které mi zde Bůh dal." Otec řekl: "Nuže, přiveď je ke mně, abych jim 
požehnal." 
10 Izrael měl totiž oči obtížené stářím a špatně viděl. Josef je k němu přivedl, on je políbil a objal. 
11 Izrael Josefovi řekl: "Nedoufal jsem, že ještě někdy uvidím tvou tvář, a hle, Bůh mi dopřál vidět i tvé 
potomky." 
12 Poté je Josef odvedl od jeho kolenou a sklonil se tváří až k zemi. 
13 Vzal oba, pravou rukou Efrajima a postavil ho k Izraelově levici, levou rukou Manasesa a postavil ho k 
Izraelově pravici. 
14 I vztáhl Izrael pravici a položil ji na hlavu Efrajima, který byl mladší, a levici na hlavu Manasesovu. Zkřížil 
ruce úmyslně, ačkoli prvorozený byl Manases. 
15 Požehnal Josefovi takto: "Bůh, před nímž ustavičně chodívali moji otcové Abraham a Izák, Bůh, Pastýř, 
který mě vodí od počátku až dodnes, 
16 Král, Vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil, ať požehná těm chlapcům. Ať se v nich hlásá mé jméno 
a jméno mých otců Abrahama a Izáka; ať se nesmírně rozmnoží uprostřed země." 
17 Josef viděl, že otec položil pravou ruku na hlavu Efrajimovu, a nelíbilo se mu to. Uchopil tedy otcovu ruku, 
aby ji přenesl z hlavy Efrajimovy na hlavu Manasesovu. 
18 Řekl mu: "Ne tak, otče, vždyť prvorozený je tento. Polož svou pravici na jeho hlavu." 
19 Otec však odmítl: "Vím, synu, vím. Také on se stane lidem a také on vzroste. Jeho mladší bratr jej však 
přeroste a jeho potomstvo naplní pronárody." 
20 A toho dne jim požehnal: "Tvým jménem bude Izrael žehnat: Bůh tě učiň jako Efrajima a Manasesa." Tak 
povýšil Efrajima nad Manasesa. 
21 Josefovi Izrael řekl: "Hle, já umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpátky do země vašich otců. 
22 Tobě dávám o jeden díl víc než tvým bratrům; získal jsem jej z rukou Emorejců svým mečem a svým 
lukem." 
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Požehnání 
Jákob žije v Egyptě 17 let. Už je pryč doba hladu, egyptská země se dostala z krize. Díky Božímu zjevení a díky 
Josefově moudrosti se stala prosperující zemí. Také Izraelskému národu se daří dobře. 
Jákobův čas se blíží ke koci.  
Cítí to, a tak zavolá Josefa a zaváže ho slibem, že ho pochová v hrobě jeho otců.  

Gn 50,13 Donesli ho do kenaanské země a pochovali ho v jeskyni na poli v Makpele; to pole naproti 
Mamre koupil Abraham od Chetejce Efróna, aby měl vlastní hrob. 

  

Gn 25,9 Jeho synové Izák a Izmael ho pochovali do makpelské jeskyně na poli Efróna, syna Chetejce 
Sóchara, naproti Mamre. 
10 To pole koupil Abraham od Chetejců. Tam byl pochován Abraham i jeho žena Sára. 

 

Gn 35,29 I zesnul Izák a zemřel a byl připojen k svému lidu, stár a sytý dnů. Jeho synové Ezau a Jákob 
ho pochovali. 

 
Chtěl po Josefovi přísahu, ne proto, že by mu nevěřil, ale tato přísaha byla pro Josefa pomocí před faraonem. 
Přísaha daná na smrtelném lůžku je třeba naplnit.  
 
Zanedlouho poté se Josef dozvídá o tom, že Jákob onemocněl. Jde za ním se svými syny, aby se rozloučili, a 
aby jim vyprosil požehnání. 
 

9 Josef otci odvětil: "To jsou moji synové, které mi zde Bůh dal." Otec řekl: "Nuže, přiveď je ke mně, 
abych jim požehnal." 

 

Josefův život byl charakteristický tím, že kdekoliv byl, provázelo ho Boží požehnání. Na dvoře Potífara, ve 
vězení a pak při správě egyptské říše. 
Touží po tom, aby toto Hospodinovo požehnání provázelo i jeho syny. Proto je přivedl ke svému otci, aby nad 
nimi požehnání vyslovil. 
 
Co to je požehnání 
Žehnat, znamená přát druhým něco dobrého. Je to opak prokletí, kdy člověk, který ho vysloví, svolává na 
život druhého něco zlého. 
V Bibli vidíme, jak si lidé navzájem žehnají – ale jádrem Biblického požehnání není dát druhému něco ze sebe, 
ale je to prosba, ať sám svatý Bůh sestoupí a naplní život druhého člověka dobrými věcmi. 
Tedy požehnání je prosba směřovaná k Bohu s cílem aby se její naplnění projevilo v životě druhého člověka. 
Proto také často, když se za někoho modlíme a žehnáme mu, vkládáme jednu ruku na jeho hlavu a druhou – 
otevřenou vztahujeme k nebi.  
Ne my jsme zdrojem požehnání, ale Bůh. My jsme jen prostředníky, kteří Boha pokorně prosí. 
 

Není to nějaké velikášství: Ne. Je to příkaz Bible. Petr nás vede k tomu, abychom si navzájem žehnali, protože 
jsme povoláni k tomu, abychom se stali dědici požehnání Božího. 
 

1P 3,9 neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k 
tomu, abyste se stali dědici požehnání. 

 

Boží požehnání není samozřejmě závislé na tom, jestli ho někdo nade mnou vyřkne nebo ne. Na Josefovu 
hlavu, když byl prodán jako otrok do Egypta, nikdo ruce s prosbou o požehnání nevkládal. A přesto s ním 
bylo. Ale zároveň jsem přesvědčen, že Josef denně prosil, aby požehnání, které Hospodin zaslíbil jeho Otcům 
Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi bylo i nad ním, a zvlášť v této Bohu nepřátelské zemi. 
Na druhé straně ale Jistě toužil potom, aby ho od svého Otce mohl dostat…. 
 
Právě proto, když přichází den, kdy jeho Otec umírá, jde za ním, aby mu mohl požehnat. Ale nechce 
požehnání jen pro sebe, touží, aby bylo vyprošeno pro jeho syny. 
Ano, On Josef, syn Jákoba je dědicem požehnání, ale jeho synové již nejsou „čistá krev“ – jejich matka je 
Egypťanka, dokonce je to dcera egyptského kněze.  
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Gn 41,45 A farao Josefa pojmenoval Safenat Paneach (to je po egyptsku Zachránce světa) a dal mu za 
manželku Asenatu, dceru Potífery, kněze z Ónu. Tak vzešel Josef nad egyptskou zemí jako slunce. 

 

O to víc Josef touží, aby na nich spočinulo Hospodinovo požehnání. A kdo jiný by ho měl vyprosit než ten, 
který ví jak je toto požehnání důležité a to je JÁKOB. 
 
Jákob měl silnou touhu získat otcovo požehnání. Tato touha byla tak silná, že podvedl otce i bratra. Bylo to 
nečestné, nesprávné a neomluvitelné. Ale vidíme tu hlubokou vnitřní žízeň, touhu… 
Zatímco Ezaua to tolik netrápilo… 
Na požehnání měl „nárok“ nejstarší syn. Tedy prvorozený syn. Jákob a Ezau byli dvojčata, ale Ezau se narodil 
dříve. 

Gn 25,21 Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal, a 
jeho žena Rebeka otěhotněla. 
22 Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla: "Je-li tomu tak, co mě čeká?" A šla se dotázat 
Hospodina. 
23 Hospodin jí řekl: "Ve tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. 
Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu." 
24 Potom se naplnily dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata. 
25 První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek; toho pojmenovali Ezau. 
26 Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu; ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození bylo 
Izákovi šedesát let. 

 

Ještě před tím, než se narodili, říká Hospodin, že pozice obou synů budou obrácené. Ten, který bude 
početnější, bude sloužit tomu, jehož počet bude skromnější. Tedy Ezau bude sloužit Jákobovi. 
 
Jákob toužil po požehnání, po tom nejlepším požehnání, a to dostával prvorozený. On nechtěl být na druhém 
místě, nechtělo dostat jen to, co zbylo, chtěl Boží požehnání plné, a udělal pro to vše.  
Ezau na druhé straně byl v tomto ohledu laxní. 
Vše začalo jednoho dne, kdy Ezau přichází unavený z lovu a při vstupu domů ho udeří do tváře vůně dobře 
připraveného jídla. 

Gn 25,29 Jákob jednou připravil krmi. Tu přišel Ezau z pole znavený 
30 a řekl Jákobovi: "Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti." 
Proto se jmenuje Edóm (to je Červený). 
31 Jákob však řekl: "Prodej mi dnes své prvorozenství!" 
32 Ezau na to odvětil: "Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství!" 
33 Jákob řekl: "Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to odpřisáhl, a tak své prvorozenství prodal Jákobovi. 
34 Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl 
prvorozenstvím. 

Jákob využil situace, Ezau pohrdl, prodal prvorozenství za trochu jídla. 
 
Apoštol Pavel to komentuje slovy: 

Žd 12,16 Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. 
17 Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k 
nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal 

 
Jákob tedy získal postavení prvorozeného obchodem… 
To by mu ale u Otce neprošlo. Nemohl říci: Otče Izáku, jsem sice druhorozený, ale za mísu čočky jsem od 
bratra prvorozenství koupil, tak prosím to největší požehnání které máš vypros mě! 
A tak se (na radu své matky, která, jak předpokládám, o transakci bratří věděla) rozhodl získat požehnání lstí. 
 

Gn 27,1 Když Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takže neviděl. I zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: 
"Můj synu!" On mu odvětil: "Tu jsem." 
2 Izák řekl: "Hle, jsem už starý a neznám den své smrti. 
3 Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov. 
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4 Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat, dříve než umřu." 
5 Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby něco ulovil 
a přinesl úlovek, 
6 poradila Rebeka svému synu Jákobovi: "Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým bratrem Ezauem; 
řekl mu: 
7 »Přines mi úlovek a připrav mi pochoutku, ať se najím, abych ti před smrtí požehnal před Hospodinem.« 
8 A proto, můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. 
9 Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kůzlata. Připravím z nich tvému otci oblíbenou pochoutku 
10 a ty mu ji doneseš; on se nají a před smrtí ti požehná." 
11 Jákob však své matce Rebece odvětil: "Můj bratr Ezau je přece chlupatý, a já jsem holý. 
12 Co když si otec na mě sáhne? Bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení." 
13 Matka mu řekla: "Takové zlořečení ať padne na mne, můj synu. Jen mě poslechni, jdi a dones mi 
kůzlata." 
14 Šel tedy pro ně a přinesl je matce; ona pak připravila otcovu oblíbenou pochoutku. 
15 Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které měla doma u sebe, a oblékla 
svého mladšího syna Jákoba. 
16 Jeho ruce i hladký krk ovinula kůzlečími kožkami. 
17 Nakonec dala svému synu Jákobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb. 
18 I vešel k svému otci a řekl: "Můj otče!" On odvětil: "Tu jsem. Který jsi ty, můj synu?" 
19 Jákob řekl otci: "Já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nuže, posaď se prosím a 
pojez z mého úlovku, abys mi mohl požehnat." 
20 Izák však synovi řekl: "Jak to, žes to tak rychle našel, můj synu?" Odvětil: "To mi dopřál Hospodin, tvůj 
Bůh." 
21 Izák řekl Jákobovi: "Přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau nebo ne." 
22 Jákob tedy přistoupil k svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl: "Hlas je to Jákobův, ale ruce jsou 
Ezauovy." 
23 Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu. 
24 Řekl: "Ty jsi tedy můj syn Ezau." On odvětil: "Jsem." 
25 Pak řekl: "Předlož mi, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat." I předložil mu a on jedl. 
Přinesl mu i víno a on pil. 
26 Nato jeho otec Izák řekl: "Přistup prosím a polib mě, můj synu!" 
27 Přistoupil tedy a políbil ho. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy: "Hle, vůně mého syna 
jako vůně pole, jemuž žehná Hospodin. 
28 Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu. 
29 Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé 
matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán." 

 
Když na to jeho bratr Ezau přišel, byla to pro něj rána. Protože i on si v té době uvědomoval, jak důležité 
požehnání je. Ptá se Otce Izáka: pro mne už požehnání nemáš: 

32 Jeho otec Izák se ho otázal: "Kdo jsi?" Odvětil: "Jsem tvůj syn Ezau, tvůj prvorozený." 
33 Tu se Izák roztřásl a zalomcovalo jím zděšení: "Kdo to vlastně ulovil úlovek a přinesl mi jej? Ode všeho 
jsem pojedl, dříve než jsi přišel! A požehnal jsem mu! Požehnaný také zůstane." 
34 Jak Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného a hořkého křiku a naléhal na otce: "Požehnej mně, 
také mně, otče!" 
35 On odvětil: "Přišel lstivě tvůj bratr a vzal ti požehnání." 
36 Ezau řekl: "Právem dostal jméno Jákob (to je Úskočný). Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil 
mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání." A otázal se: "Pro mne už požehnání nemáš?" 
37 Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, ustanovil jsem, aby nad tebou panoval, a všechny jeho bratry jsem mu dal 
za služebníky. Zabezpečil jsem jej i obilím a moštem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?" 
38 Ezau otci odpověděl: "Což máš jen to jediné požehnání, otče? Požehnej mně, také mně, otče!" A Ezau 
zaúpěl a rozplakal se. 
39 Jeho otec Izák tedy odpověděl: "Tvé sídliště bude bez žírnosti země, bez rosy shůry, rosy nebeské. 
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40 Bude tě živit meč, avšak svému bratru budeš sloužit. Jen když se budeš toulat bez domova, setřeseš jeho 
jho ze své šíje." 
41 I zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž mu jeho otec požehnal. A řekl sám k sobě: "Mému otci se 
blíží dny truchlení; zabiji svého bratra Jákoba." 

 
 
Jákob zná tajemství Božího požehnání. Ví o tom, jak je Hospodinovo požehnání důležité.  
Proto, když je na smrtelné posteli k němu nepřichází Josef sám, ale bere s sebou své dva syny Manasese a 
Efrajima, aby jeho otec požehnal jim. 
A skutečně se tak stalo. Nejen, že jim požehnal, ale také je „adoptoval“ jako své syny. Teprve jejich děti 
budou synové Josefa… 
Možná nám to připadá jako stařecká zvláštnost, ale tento čin má hluboké opodstatnění. 
Manases a Afrajim jsou synové z egyptské ženy. Platí i pro ně linie Božích zaslíbení?  
Abraham udělal vše proto, aby se jeho syn Izák nevzal ženu z okolních národů, ale z jeho rodu. A stalo se tak. 
Izák měl stejné přání a Jákob ho respektoval, našel si ženu u Lábana, vzdáleného příbuzného, zatímco Ezau si 
schválně bere pohanky. Natrus přání rodičů… 
Ale Jákobův syn Josef tuto linii narušil, budou jeho synové součástí Božích slibů a plánů? Ano, budou. Jákob si 
je adoptuje, jsou to jeho synové jako Ruben a Šimeon (což bylo nejstarší synové Jákobovi). 
A žehná jim. 
 
 
 
1. Boží požehnání je pro každého, není to tak, že by si Bůh vyvolil jen někoho vyjímečného, ale v Ježíši je 

nabídnuté požehnání pro každého člověka – i pro mne. 
Nezáleží na původu, schopnostech, ale touze a otevřeném srdci. 

 
A zde dochází k zajímavé události. Josef je vezme za ruce, přivede k Jákobovi. Tak, jak bylo v tehdejší době 
zvykem. Nejstaršího postaví tak, aby na něho vložil Jákob svou pravou ruku, mladšího tak, aby na něm 
spočinula levá ruka žehnajícího. 
Prvorozený měl právo na „větší požehnání“ (pravá ruka), mladí na „zbytek“. 
Ale Jákob Josefa zaskočil, překřížil ruce, a tak mladší dostává větší požehnání, než starší. 
 

12 Poté je Josef odvedl od jeho kolenou a sklonil se tváří až k zemi. 
13 Vzal oba, pravou rukou Efrajima a postavil ho k Izraelově levici, levou rukou Manasesa a postavil 
ho k Izraelově pravici. 
14 I vztáhl Izrael pravici a položil ji na hlavu Efrajima, který byl mladší, a levici na hlavu Manasesovu. 
Zkřížil ruce úmyslně, ačkoli prvorozený byl Manases. 
15 Požehnal Josefovi takto: "Bůh, před nímž ustavičně chodívali moji otcové Abraham a Izák, Bůh, 
Pastýř, který mě vodí od počátku až dodnes, 
16 Král, Vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil, ať požehná těm chlapcům. Ať se v nich hlásá mé 
jméno a jméno mých otců Abrahama a Izáka; ať se nesmírně rozmnoží uprostřed země." 

 

Na Josefovu podrážděnou reakci odpovídá takto: 
 

17 Josef viděl, že otec položil pravou ruku na hlavu Efrajimovu, a nelíbilo se mu to. Uchopil tedy 
otcovu ruku, aby ji přenesl z hlavy Efrajimovy na hlavu Manasesovu. 
18 Řekl mu: "Ne tak, otče, vždyť prvorozený je tento. Polož svou pravici na jeho hlavu." 
19 Otec však odmítl: "Vím, synu, vím. Také on se stane lidem a také on vzroste. Jeho mladší bratr jej 
však přeroste a jeho potomstvo naplní pronárody." 
20 A toho dne jim požehnal: "Tvým jménem bude Izrael žehnat: Bůh tě učiň jako Efrajima a 
Manasesa." Tak povýšil Efrajima nad Manasesa. 
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Jákob velice dobře věděl, že požehnání je čin Boží. On je pouze prostředníkem. A proto, když žehnal, jednal 
tak, jak mu Bůh v srdci ukázal. Jak ho Bůh vedl. Překřížení rukou nebyl jeho nápad, nehrál žádnou hru, 
nevnesl do tohoto okamžiku svůj spor o prvorozenství s bratrem Ezauem… 
On viděl duchovním zrakem budoucnost. Bůh mu zjevil a odhalil své plány. Hospodin si vybral Efrajíma a 
Jákob jen poslušně dělá to, co mu jeho Bůh ukázal. 
Josef, ač je moudrý a má hromadu zkušeností v této chvíle nechápe Boží plány. Ale Jákob ví jak ho Hospodin 
vede a podáváme se mu. 
 
 
 
2. Tento okamžik nám ukazuje důležitou duchovní pravdu. 

Požehnání není něco, co můžeme rozdávat, nebo zadržovat. Takové požehnání budou totiž jen 
naprázdno vyslovená slova, bez duchovního dopadu do životů druhých lidí. 
Požehnání, které se naplní, je jen to, za kterým stojí Hospodin. 
Lidé nás mohou k něčemu tlačit, mohou nás přesvědčovat, ale žehnáme-li, pak je třeba, abychom věděli, 
co chce Bůh. 
Jákob byl starý, jeho oči už mnoho neviděli, vypadá to na nějaký šedý zákal, ale jeho duchovní zrak viděl 
jasně a ostře. Jeho srdce, nitro bylo blízko Boha a on byl teď prostředníkem jeho vůle. 

 
 
  Tento princip platí, když se modlíme za nemocné a když druhým žehnáme. 
 
Jsme povolání k tomu, abychom žehnali, Ale nejsme těmi, kteří určují jaké požehnání má Hospodin člověku 
dát. Nejsme dárci, netvoříme lidský osud, ale jsme nástroji v rukou suverénního Boha. 
 
Josefovi nikdo nežehnal, a přesto ho požehnání provázelo. 
Možná ani nám nikdo nežehnal, a Boží požehnání jsme jasně a zřetelně ve svém životě prožívali. Díky Bohu za 
to“ Nejsme závislí na lidech, ale na svém Stvořiteli. 
Na druhé straně. Bible jasně říká: patříte Bohu, pak máte žehnat. Dokonce nepřátelům. A o to více těm, které 
Bůh postavil do Vaší blízkosti.  
Muži – žehnejte svým manželkám, ženy žehnejte svým mužům, rodiče – žehnejte svým dětem. 
Žehnejte těm, co nesou zodpovědnost za sbor, církev, velice to potřebují. Žehnejte těm, co stojí za 
kazatelnou, co vedou děti, co vedou chvály, žehnejte starým a opuštěným, kteří mnohdy nemají nikoho 
jiného než Ježíše, který je s nimi v jejich samotě. 
 
Žehnejte, kdykoliv si klekáte k modlitbě. To nemusí nikdo slyšet, slyší to Bůh. A Jeho touhou je zahrnout své 
děti požehnáním. A nejen své děti, ale celé lidstvo! 
Jak to říká Pavel: 

1Te 5,9 Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze 
našeho Pána Ježíše Krista. 
10 On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 

 
Požehnání je v tom, žít z milosti a z odpuštění Pána Ježíše Krista. 
 
 
 
3. Požehnání je třeba přijmout. 

Josef, Manases i Efrajím zde stojí s otevřeným srdcem. Jejich srdce je prázdné, aby ho mohlo naplnit Boží 
požehnání. 
Pokud nemám otevřené srdce, pokud netoužíme po živém Bohu, pak nás jeho požehnání míjí. 

Kdykoliv končíme bohoslužbu, vyprošuji požehnání. Aronovské, tím měli kněží žehnat lidu. 
Není to magická formulka, je to nabídnutá milost a přichází a zůstává tam, kde je toužící a otevřené srdce. 
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• Boží požehnání je pro každého 

• Je od Boha - požehnání není něco, co můžeme rozdávat, nebo zadržovat 

• Zůstává tam, kde je připravené srdce 

• Pastýř 

• Král 

• Vykupitel 
 

To vše v Pánu Ježíši!!! 
 

Žehnejme!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTY: 
 
Gn 25,29 Jákob jednou připravil krmi. Tu přišel Ezau z pole znavený 
30 a řekl Jákobovi: "Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti." Proto se 
jmenuje Edóm (to je Červený). 
31 Jákob však řekl: "Prodej mi dnes své prvorozenství!" 
32 Ezau na to odvětil: "Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství!" 
33 Jákob řekl: "Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to odpřisáhl, a tak své prvorozenství prodal Jákobovi. 
34 Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl 
prvorozenstvím. 
 
Žd 12,16 Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. 
17 Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, 
ačkoliv ji s pláčem hledal 
 
Gn 26,34 Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Jehúditu, dceru Chetejce Beera, a Basematu, dceru 
Chetejce Elóna. 
35 Ty působily Izákovi a Rebece jen hořké trápení. 
Gn 27,1 Když Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takže neviděl. I zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Můj 
synu!" On mu odvětil: "Tu jsem." 
2 Izák řekl: "Hle, jsem už starý a neznám den své smrti. 
3 Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov. 
4 Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat, dříve než umřu." 
5 Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby něco ulovil a 
přinesl úlovek, 
6 poradila Rebeka svému synu Jákobovi: "Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým bratrem Ezauem; řekl 
mu: 
7 »Přines mi úlovek a připrav mi pochoutku, ať se najím, abych ti před smrtí požehnal před Hospodinem.« 
8 A proto, můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. 
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9 Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kůzlata. Připravím z nich tvému otci oblíbenou pochoutku 
10 a ty mu ji doneseš; on se nají a před smrtí ti požehná." 
11 Jákob však své matce Rebece odvětil: "Můj bratr Ezau je přece chlupatý, a já jsem holý. 
12 Co když si otec na mě sáhne? Bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení." 
13 Matka mu řekla: "Takové zlořečení ať padne na mne, můj synu. Jen mě poslechni, jdi a dones mi kůzlata." 
14 Šel tedy pro ně a přinesl je matce; ona pak připravila otcovu oblíbenou pochoutku. 
15 Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které měla doma u sebe, a oblékla svého 
mladšího syna Jákoba. 
16 Jeho ruce i hladký krk ovinula kůzlečími kožkami. 
17 Nakonec dala svému synu Jákobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb. 
18 I vešel k svému otci a řekl: "Můj otče!" On odvětil: "Tu jsem. Který jsi ty, můj synu?" 
19 Jákob řekl otci: "Já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nuže, posaď se prosím a pojez z 
mého úlovku, abys mi mohl požehnat." 
20 Izák však synovi řekl: "Jak to, žes to tak rychle našel, můj synu?" Odvětil: "To mi dopřál Hospodin, tvůj 
Bůh." 
21 Izák řekl Jákobovi: "Přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau nebo ne." 
22 Jákob tedy přistoupil k svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl: "Hlas je to Jákobův, ale ruce jsou 
Ezauovy." 
23 Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu. 
24 Řekl: "Ty jsi tedy můj syn Ezau." On odvětil: "Jsem." 
25 Pak řekl: "Předlož mi, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat." I předložil mu a on jedl. 
Přinesl mu i víno a on pil. 
26 Nato jeho otec Izák řekl: "Přistup prosím a polib mě, můj synu!" 
27 Přistoupil tedy a políbil ho. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy: "Hle, vůně mého syna jako 
vůně pole, jemuž žehná Hospodin. 
28 Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu. 
29 Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti 
budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán." 
30 Když Izák udělil Jákobovi požehnání a sotvaže Jákob od svého otce odešel, přišel jeho bratr Ezau z lovu. 
31 Také on připravil pochoutku, přinesl ji otci a řekl: "Nechť můj otec povstane a nají se z úlovku svého syna, 
aby mi mohl požehnat." 
32 Jeho otec Izák se ho otázal: "Kdo jsi?" Odvětil: "Jsem tvůj syn Ezau, tvůj prvorozený." 
33 Tu se Izák roztřásl a zalomcovalo jím zděšení: "Kdo to vlastně ulovil úlovek a přinesl mi jej? Ode všeho 
jsem pojedl, dříve než jsi přišel! A požehnal jsem mu! Požehnaný také zůstane." 
34 Jak Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného a hořkého křiku a naléhal na otce: "Požehnej mně, také 
mně, otče!" 
35 On odvětil: "Přišel lstivě tvůj bratr a vzal ti požehnání." 
36 Ezau řekl: "Právem dostal jméno Jákob (to je Úskočný). Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o 
mé prvorozenství a nyní i o požehnání." A otázal se: "Pro mne už požehnání nemáš?" 
37 Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, ustanovil jsem, aby nad tebou panoval, a všechny jeho bratry jsem mu dal za 
služebníky. Zabezpečil jsem jej i obilím a moštem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?" 
38 Ezau otci odpověděl: "Což máš jen to jediné požehnání, otče? Požehnej mně, také mně, otče!" A Ezau 
zaúpěl a rozplakal se. 
39 Jeho otec Izák tedy odpověděl: "Tvé sídliště bude bez žírnosti země, bez rosy shůry, rosy nebeské. 
40 Bude tě živit meč, avšak svému bratru budeš sloužit. Jen když se budeš toulat bez domova, setřeseš jeho 
jho ze své šíje." 
41 I zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž mu jeho otec požehnal. A řekl sám k sobě: "Mému otci se 
blíží dny truchlení; zabiji svého bratra Jákoba." 
42 Když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, dala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a 
řekla mu: "Tvůj bratr Ezau pomýšlí na pomstu. Chce tě zabít. 
43 Proto mě nyní poslechni, můj synu: Ihned uprchni k mému bratru Lábanovi do Cháranu. 
44 Zůstaneš u něho nějaký čas, dokud rozhořčení tvého bratra nepomine. 
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45 Až se bratrův hněv od tebe odvrátí a on zapomene, cos mu udělal, pošlu pro tebe a vezmu tě odtamtud. 
Proč mám být zbavena vás obou v jednom dni?" 
46 Izákovi pak Rebeka řekla: "Zprotivilo se mi žít s dcerami chetejskými. Vezme-li si Jákob ženu z chetejských 
dcer, jako jsou tyhle dcery této země, k čemu mi život?" 
Gn 28,1 I povolal Izák Jákoba a požehnal mu. Přikázal mu: "Neber si ženu z dcer kenaanských. 
2 Odejdi do Rovin aramských do domu Betúela, otce své matky, a odtud si vezmi ženu z dcer jejího bratra 
Lábana. 
3 Kéž ti Bůh všemohoucí požehná, rozplodí tě a rozmnoží. Bude z tebe společenství lidských pokolení. 
4 Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě i tvému potomstvu, abys obdržel zemi, v níž jsi hostem a kterou Bůh 
dal Abrahamovi." 
5 Pak Izák Jákoba propustil a ten šel do Rovin aramských k Lábanovi, synu Aramejce Betúela, bratru Jákobovy 
a Ezauovy matky Rebeky. 
6 Ezau viděl, že Izák Jákobovi požehnal a poslal ho do Rovin aramských, aby si odtamtud vzal ženu; že mu při 
požehnání přikázal, aby si nebral ženu z dcer kenaanských; 
7 že Jákob otce i matku uposlechl a odešel do Rovin aramských. 
8 Viděl též, že kenaanské dcery jsou jeho otci Izákovi odporné. 
9 Šel tedy Ezau k Izmaelovi a přibral si ke svým ženám ještě Machalatu, dceru Abrahamova syna Izmaela, 
sestru Nebajótovu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gn 47,7 Pak uvedl Josef svého otce Jákoba a postavil jej před faraóna, a Jákob faraónovi požehnal. 
 
1P 3,9 neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, 
abyste se stali dědici požehnání. 
 
Ž 3,9 V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání! 
 
Ž 67,2 Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! 
3 Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! 
4 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! 
5 Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země. 
6 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! 
7 Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. 
8 Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země! 
 
Ž 133,1 Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! 
2 Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. 
3 Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky. 
 
Př 10,6 Mnohé požehnání spočine na hlavě spravedlivého, kdežto v ústech svévolníků se skrývá násilí. 
7 Památka spravedlivého bude k požehnání, kdežto jméno svévolníků zpráchniví. 
 
Př 10,22 Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší. 
 
Ř 15,29 Jsem jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání. 
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1K 10,16 Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí 
na těle Kristově? 
 
L 6,27 Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 
28 Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. 

 


