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25. Jakub přišel s celou rodinou do Egypta a setkal 

se se svým synem Josefem 

 
Celá rodina se odstěhovala za Josefem do Egypta. Tatínek Jakub byl 

vděčný Hospodinu, že se ještě mohl setkat se svým synem Josefem. 
 

Josefovi bratři se v doprovodu egyptských vojáků vydali do země Kanaán, 

aby tatínkovi Jakubovi oznámili radostnou zprávu. Ten je už nedočkavě 

vyhlížel. A dočkal se. Jakub netušil, že mu jeho synové nesou velmi 

radostnou zprávu. Nadšeně mu ji oznámili: ,,Tatínku, tvůj syn Josef žije! A 

dokonce je správcem celé egyptské země!“ Tatínek Jakub jim nechtěl věřit. 

Když však viděl krásný vůz a tolik vzácných darů, které přivezli z Egypta, 

musel dát svým synům za pravdu. Radostí se smál i plakal zároveň. Tak 

šťastný ještě nebyl. ,,Jedu s vámi do Egypta,“ řekl s velkou rozhodností. 

,,Můj syn Josef žije,“ opakoval si stále. ,,Tak ho přece jen uvidím, dříve než 

zemřu! Hospodine, děkuji ti.“ 

Zakrátko se Jakub a jeho velká rodina vypravili na cestu. Sbalili si stany a 

veškerý svůj majetek. Shromáždili svá stáda oveček a jiného dobytka a 

vydali se na cestu do Egypta, aby se zabydleli v zemi, ve které žil Josef.  

Když byl Jakub nedaleko od Egypta, syn jménem Juda rychle ujížděl 

napřed, aby Josefovi oznámil, že je tatínek na cestě. Josef mu pak vyjel 

naproti ve faraonově voze. Moc se těšil, až se s tatínkem setká. Jakmile ho 

uviděl, vysedl z vozu a utíká k němu. Padl mu kolem krku a plakal dlouho 

v jeho objetí. Tatínek Jakub (Izrael) měl velkou radost. Po tak krásném 

setkání řekl: ,,Josefe,  můj milý synu, teď už mohu umřít, když jsem tě viděl 

živého.“ 

V Egyptě, v té cizí zemi, ve které byl Josef královským správcem, zůstal 

pak Jakub se svými dětmi, vnuky a celým majetkem. Bydlel v krajině, která 

se nazývala Gosen. Celá Jakubova rodina se pak nazývala Izraelité, protože 

Jakub měl ještě jedno jméno – Izrael, které mu dal Hospodin. Josef je 

zachránil před jistou smrtí. Všichni věděli, že všechno zapadá do 

Hospodinova plánu. 

 

Úkol:  

Jakub děkoval Hospodinu za to, že mohl na vlastní oči vidět svého syna 

Josefa. Myslel totiž, že ho už nikdy neuvidí. Bůh ho však překvapil. 

Dokázal bys Pánu Bohu v modlitbě poděkovat za rodiče, sourozence, za 

to, že jste všichni spolu, že jste se například šťastně vrátili z výletu, že 

máte kde bydlet…? 


