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1.září 
 
Na začátek si řekneme, do jaké rodiny se Josef 
narodil. 
 
Josef byl vytoužené dítě. Ráchel, jeho matka, 
nemohla mít dlouhé roky děti. Tolik volala k Bohu! 
Tolik toužila po dětech! Styděla se, že děti nemá, 
tehdy to byla ostuda a ponižující nemoct mít děti. 
Bůh jí nakonec vyslyšel a narodil se jí Josef. Tehdy 
každé jméno něco znamenalo. Jeho jméno 
znamenalo Přídavek. Pojď si přečíst proč. 
 
Genesis 30:22-24 Bůh však pamatoval i na 
Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno.Počala tedy, a 
když porodila syna, řekla: "Bůh mě zbavil mé 
hanby!"A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, 
neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" 
 
Dalšího syna jí Bůh přidal. Bohužel při jeho porodu 
Ráchel zemřela. Josef s bratrem vyrůstali bez 
maminky. Podívej se, jak zvláštně vzniklo jeho 
jméno. 
 
Genesis 35:16-19 Potom z Bét-elu odtáhli. A když 
už byli nedaleko Efraty, Ráchel porodila; měla však 
těžký porod.Když těžce rodila, pravila jí porodní 
bába: „Neboj se, máš zase syna!“Ve chvíli, kdy 
umírala a život z ní unikal, pojmenovala ho Ben-óni 
(to je Syn mého zmaru), ale otec ho nazval Ben-



 

jamín (to je Syn zdaru).Ráchel umřela a byla 
pohřbena u cesty do Efraty, což je Betlém.

Modlitba  
 
Pane Bože, děkuji ti, že i já jsem se mohl narodit a 
že mám oba rodiče. Prosím tě o požehnání pro 
mou maminku a pro mého tatínka. Josef maminku 
neměl a muselo to být pro něj těžké. Prosím tě za 
všechny, kteří nemají oba rodiče a trápí je to. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamatuj si
 
 Josefova matka se jmenovala Ráchel
 Ráchel dlouho nemohla mít děti, Bůh jí dal pak 
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 Ráchel zemřela, když se narodil jeho mladší 
bratr Benjamín. 

2. září 
 
Josef měl tatínka, který se jmenoval Jákob. 
Jákobův otec byl Izák a Jákobův děda byl 
Abrahám. Bůh dal Jákobovi jméno Izrael. Bůh si je 
vyvolil, aby byli na počátku Izraelského národa, 
dnešních židů.  
Jákob, Josefův tatínek měl děti s dalšími 3 ženami, 
celkově jich bylo 12 bratrů. Vyrůstal ve velké 
rodině, i když bez vlastní maminky. Podívej se, jak 
se jeho bratři jmenovali. 
 
Genesis 35:22 Jákob měl dvanáct synů. 
23 Synové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený, 
Šimeon, Levi, Juda, Isachar a Zabulon. 
24 Synové Ráchel: Josef a Benjamín. 
25 Synové Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a 
Neftalí. 
26 Synové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To 
jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v 
Padan-aramu. 
 
Jeho tatínek Jákob Ráchel velmi miloval a bylo mu 
po ní smutno. Josef byl jeho nejmilovanější syn ze 
všech a ostatní bratři na něj žárlili, dokonce ho 
nenáviděli. 
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Genesis 37:1-4 I usadil se Jákob v zemi, v níž 
jeho otec pobýval jako host, v zemi kenaanské. 
Toto je rodopis Jákobův. Sedmnáctiletý Josef 
pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který 
býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef 
přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy.  
Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; 
vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře 
tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje 
nade všechny bratry, začali ho nenávidět a 
nepromluvili na něho pokojného slova. 

Modlitba  
 
Pane Bože, děkuji ti za rodinu, do které jsi mě 
postavil, i za moje sourozence. Požehnej jim dnes 
svou milostí. Prosím tě, pomoz mi být dobrým 
bratrem nebo sestrou pro moje sourozence, 
abychom se měli rádi a stáli při sobě celý život. 
Amen. 

Pamatuj si  
 
 Josef měl dalších 11 bratrů 
 Jákob měl Josefa nejraději 
 Dal mu udělat pestrobarevnou  

               tkanou suknici 
 Josef na bratry žaloval 
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 Bratři ho nenáviděli 
 
 
 

3. září 
 
Genesis 37,5-11 Jednou měl Josef sen a pověděl 
jej svým bratrům; nenáviděli ho pak ještě více. 
Řekl jim totiž: „Slyšte prosím, jaký jsem měl 
sen:Vážeme na poli snopy. Tu povstane můj snop 
a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem 
něho a klaněly se mému snopu.“ Bratři mu 
odpověděli: „To budeš nad námi kralovat jako král 
či mezi námi vládnout jako vladař?“ A nenáviděli 
ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. 
Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým 
bratrům: „Měl jsem opět sen: Klanělo se mi slunce, 
měsíc a jedenáct hvězd.“To vyprávěl otci a 
bratrům. Otec ho okřikl: „Jaký žes to měl sen? Že i 
já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se 
před tebou skláněli k zemi?“Bratři na něho žárlili, 
ale otec na to nepřestával myslet. 
 
Možná nám ty sny přijdou zvláštní, ale tehdy tomu 
rozuměli. Bůh k lidem někdy mluví i přes zvláštní 
sny. A tehdy Bůh zjevil Josefovi, že jednou bude 
mít moc, bude vládnout jako král, a jeho vlastní 
rodina se před ním bude sklánět. Bratři to jen 
naštvalo, když jim to Josef řekl, ale Jákob nad tím 
nepřestával přemýšlet. 
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Ještě muselo uplynout spousta let, než se to slovo 
naplnilo, ale naplnilo. Můžeme očekávat, že Bůh 
naplní, co řekne. 
 

Modlitba  
 
Pane Bože, chválím tě, protože se vždy můžeme 
na Tebe spolehnout. Co řekneš, to splníš. Mluv, 
prosím, i ke mně, abych věděl, jaké máš se mnou 
plány. Chci naplnit Tvou vůli. Amen. 
 

 

Pamatuj si  
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 Josef měl 2 sny: snopy bratrů se klaněly jeho 
snopům a klanělo se mu slunce, měsíc a 
hvězdy 

 Znamenalo to, že bude mít moc a bude 
vládnout i nad svou rodinou 

4. září 
 
Genesis 37,12-20 Bratři pak odešli, aby pásli ovce 
svého otce v Šekemu. Tu Izrael řekl Josefovi: 
„Zdalipak nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, rád 
bych tě za nimi poslal.“ On mu odvětil: „Tu jsem.“  
Izrael mu řekl: „Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry 
a s ovcemi vše v pořádku, a podej mi zprávu.“ 
Poslal ho tedy z chebrónské doliny a on přišel do 
Šekemu.  
Tu ho nalezl nějaký muž, jak bloudí po poli, a 
zeptal se ho: „Co hledáš?“ Odvětil: „Hledám své 
bratry. Pověz mi prosím, kde pasou.“ Muž mu řekl: 
„Odtáhli odtud. Slyšel jsem, jak říkají: ‚Pojďme do 
Dótanu.‘“ Josef tedy šel za svými bratry a nalezl je 
v Dótanu. 
Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k nim 
přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí. Řekli 
si mezi sebou: „Hle, mistr snů sem přichází! 
Pojďte, zabijme ho! Pak ho vhodíme do některé 
cisterny a řekneme: Sežrala ho divá zvěř. A 
uvidíme, co bude z jeho snů!“  
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Nenávist bratrů došla až tak daleko, že se 
domluvili, že Josefa zabijí. Boží slovo říká, že hřích 
plodí další hřích. A hněv a žárlivost v srdci je velmi 
nebezpečná. Nikdy nechoď spát nazlobený, vyřeš 
to dřív, než zapadne slunce. 
 
 

Modlitba  
 
Pane Bože, prosím, ať se nikdy nezakoření 
žárlivost, hněv a nenávist v mém srdci. Naplň moje 
srdce láskou, kterou máš ke každému člověku. 
Amen. 
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Pamatuj si  
 
 Josef se šel podívat za bratry,kteří pásli ovce 
 Bratři se domluvili, že Josefa zabijí 

5. září 
 
Genesis 37,21-28 Když to uslyšel Rúben, rozhodl 
se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal: „Přece ho 
nebudeme ubíjet!“ Dále jim Rúben řekl: 
„Neprolévejte krev. Vhoďte ho do cisterny, která je 
ve stepi, ale ruku na něj nevztahujte!“ Chtěl ho z 
rukou bratrů vysvobodit a přivést k otci. Jakmile 
Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu 
suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě.Vzali ho 
a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez 
vody. Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se 
rozhlédli a spatřili, jak od Gileádu přichází 
karavana Izmaelců; jejich velbloudi nesli masti. 
Táhli s tím dolů do Egypta. Juda řekl bratrům: 
„Čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme 
a jeho krev zatajíme? Pojďte, prodejme ho 
Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme; vždyť je 
to náš rodný bratr.“ Bratři ho uposlechli. Když 
midjánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z 
cisterny a prodali ho Izmaelcům za dvacet šekelů 
stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta. Když se 
Rúben vrátil k cisterně, vidí, že tam Josef není. 
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Roztrhl své roucho,vrátil se k bratrům a naříkal: 
„Ten hoch tam není. Co si jen, co si jen počnu?“  
 
 
Ruben byl nejstarší bratr, snažil se Josefa 
zachránit, přemluvil bratry, ať ho hodí do cisterny. 
Musel mít odvahu a moudrost, jak to udělat, aby 
Josefa zachránil. Bratři ho ale mezitím 
prodali.Ruben byl z toho nešťastný.  

Modlitba  
 
Pane Bože, prosím, pomoz mi, ať mám odvahu 
zastat se někoho slabšího nebo někoho, komu 
chtějí druzí ublížit. Chci mít odvahu jako měl 
Ruben, který tím Josefovi zachránil život. Amen. 
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Pamatuj si  
 
 Nejstarší bratr Ruben se snažil Josefa 

zachránit a přemluvil bratry, ať ho nezabíjejí. 
Zachránil mu tím život. I když ho bratři prodali. 

6. září 
 

Genesis 37,31-36 Tu vzali bratři Josefovu suknici, 
porazili kozla a suknici namočili v krvi.Tu pestře 
tkanou suknici pak dali donést otci se vzkazem: 
„Tohle jsme nalezli. Pozorně si to prosím 
prohlédni: Je to suknice tvého syna, nebo není?“ 
Když si ji prohlédl, zvolal: „Suknice mého syna! 
Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, rozsápán je 
Josef!“ I roztrhl Jákob svůj šat, přes bedra přehodil 
žíněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní. Přišli 
všichni jeho synové a všechny jeho dcery, aby ho 
potěšili, ale on se potěšit nedal. Naříkal: „Ve 
smutku sestoupím za synem do podsvětí.“ Tak 
oplakával otec Josefa.  
A Mediánci ho prodali do Egypta faraónovu 
dvořanu Potífarovi, veliteli tělesné stráže.  
 
 
Bratři to zahráli tak, že Josef byl roztrhán divou 
zvěří. Kdyby předvídali, jaké trápení způsobí 
svému otci, nikdy by to neudělali. Mnohokrát toho 
litovali. 
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Modlitba  
 
Milostivý Bože, kéž dokážu předvídat, co se stane, 
když udělám něco zlého a raději to neudělám. Ať 
pak nelituji, jak ti Josefovi bratři. Amen. 
 
 

 
 
 

Pamatuj si  
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 To, že se bratři zbavili Josefa, způsobilo 
obrovské trápení pro jejich otce. 

 To, co děláme, má následky. Můžou být dobré 
nebo špatné. Můžeme si vybrat. 

 
 

 
7.září 

 
Genesis 39:1-6 Josef byl odveden dolů do Egypta. 
Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil 
Egypťan Potífar, faraónův dvořan, velitel tělesné 
stráže. S Josefem však byl Hospodin, takže ho 
provázel zdar; byl v domě svého egyptského pána. 
Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, 
co on činí, dopřává Hospodin zdaru. Josef proto 
získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potífar ho 
ustanovil správcem svého domu a svěřil mu 
všechno, co měl.  
A od té chvíle, co ho Egypťan ustanovil ve svém 
domě nade vším, co měl, žehnal Hospodin jeho 
domu kvůli Josefovi. Hospodinovo požehnání bylo 
na všem, co měl, v domě i na poli. Ponechal tedy 
všechno, co měl, v rukou Josefových. Nestaral se 
přitom o nic, leda o chléb, který jedl.  
 
 
Co myslíte? Jak asi Josefovi bylo, když ho bratři 
prodali do otroctví do cizí země? Taková zrada, 
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křivda, zklamání! Už nemít naději někdy znovu 
vidět svého otce, svůj domov! 
A přesto, nebyl opuštěný. Bůh byl s ním, provázel 
ho úspěch a požehnání, dařilo se mu. Jeho pán byl 
významný člověk v Egyptě a Josef se vypracoval 
na hlavního správce jeho domu.  
I když se nám stanou hrozné věci, Bůh je s námi. 
 

Modlitba  
 
Děkuji ti, drahý Bože, že nás neopouštíš, ani když 
nás opustí nebo zradí někdo blízký. Děkuji ti, že jsi 
se mnou. Amen. 
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Pamatuj si  
 
 Josef se dostal do Egypta do domu velitele 

tělesné stráže, jmenoval se Potífar.  
 Hospodin byl s Josefem, dařilo se mu a vedlo 

se mu dobře i v otroctví. 
8.září 

 
Genesis 39,6-20Josef byl krásné postavy, 
krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, 
že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a 
naléhala: „Spi se mnou!“ Ale on odmítl a ženě 
svého pána řekl: „Pokud mě tu můj pán má, 
nestará se o nic, co je v domě; svěřil mi všechno, 
co má. V tomto domě není nikdo větší než já. 
Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho 
manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové 
špatnosti a prohřešit se proti Bohu. A třebaže se 
Josefovi nabízela den, co den, nevyhověl jí, aby k 
ní ulehl a byl s ní. Jednoho dne přišel do domu, 
aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích v 
domě nebyl.Tu ho chytila za oděv se slovy: „Spi se 
mnou!“ Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a 
vyběhl ven. 
 
 
Potífarova manželka Josefa sváděla ke hříchu. 
Určitě nebylo jednoduché odolat, většina mužů by 
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takovému svádění podlehla. Josef se ale bránil 
den co den, a jednou dokonce raději utekl pryč.  
Všimněte si, proč Josef odmítal. Nechtěl zklamat 
Potífara, který mu plně důvěřoval. A nechtěl zhřešit 
vůči Bohu. Přesto, že ho bratři prodali do otroctví, 
Josef zůstal Bohu věrný. 
 

Modlitba  
 
Pane Bože, pomoz mi, abych byl jak Josef. Bylo 
pro něj důležitější nezhřešit vůči tobě a zůstat ti 
věrný než cokoli jiného. Pomoz mi pochopit, že být 
věrný tobě je to nejlepší pro můj život. Amen. 
 

 

Pamatujsi  
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 Potífarova manželka sváděla Josefa ke hříchu 
 Josef ale nechtěl zklamat Potífara, kterému 

důvěřoval a zhřešit vůči Hospodinu 
 Dlouho ženu odmítal, jednou dokonce utekl. 

Někdy je lepší před pokušením utéct než 
podlehnout 

9.září 
 

Dnes budeme číst, co se dělo po tom, co Josef 
opět odmítl Potífarovu ženu a utekl. 
 
Genesis 39,13-20Když viděla, že jí nechal svůj 
oděv v ruce a utekl ven,křikem přivolala 
služebnictvo a vykládala jim: „Hleďte, přivedli nám 
Hebreje, a on se u nás bude miliskovat! Přišel za 
mnou a chtěl se mnou spát. Proto jsem se dala do 
takového křiku.Jak slyšel, že se dávám do křiku a 
volám, nechal svůj oděv u mě, utekl a vyběhl ven.“ 
Uložila oděv u sebe, dokud nepřišel jeho pán 
domů. 
Jemu vykládala totéž: „Přišel za mnou ten 
hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, a chtěl se 
se mnou miliskovat.Když jsem se dala do křiku a 
volala, nechal svůj oděv u mě a utekl ven.“Jakmile 
Josefův pán uslyšel slova své ženy, která ho 
ujišťovala: „Jak říkám, tohle mi provedl tvůj otrok,“ 
vzplanul hněvem,vzal Josefa a vsadil ho do 
pevnosti, tam, kde byli vězněni královi vězňové. 
Tak se Josef ocitl v pevnosti. 
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Potífarova manželka byla zklamaná a nazlobená, 
že jí Josef odmítal, tak to otočila proti němu a 
obvinila ho. Potífar jí uvěřil a nechal ho zavřít do 
vězení. Josef se zachoval správně, nechtěl se 
dopustit špatnosti a prohřešit se proti Bohu. Hříchu 
odolal. Přesto se octnul ve vězení. Myslíte, že své 
věrnosti litoval? Kdyby zhřěšil, užil by si a zůstal by 
na svobodě. Stálo mu to za to? Stojí za to být 
věrný Bohu, i když to může přinést potíže a 
komplikace? Uvidíme to dál na Josefově životě. 

Modlitba  
 
Pane Bože, pomoz mi, abych byl jak Josef. Bylo 
pro něj důležitější nezhřešit vůči tobě a zůstat ti 
věrný než cokoli jiného. Pomoz mi pochopit, že být 
věrný tobě je to nejlepší pro můj život. Amen. 
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Pamatujsi  
 
 Potífarova žena však Josefa obvinila z toho, že 

jí chtěl znásilnit a Potífar jí uvěřil 
 Potífar nechal Josefa zavřít do vězení 

10. září 
 
Chudák Josef. Umřela mu máma, když byl malý. 
Tatínek ho miloval tak, že na něj bratři žárlili. 
Prodali ho do otroctví. Tam se vypracoval na 
dobrou pozici, ale když chtěl být věrný svému 
pánovi i Hospodinu, octnul se ve vězení. Jak mu 
asi bylo… A kde byl tehdy Bůh? 
 
 
 
Genesis 39,20-23 Ale Hospodin byl s ním, 
rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu 
přízeň u velitele pevnosti; ten Josefovi svěřil 
všechny vězně v pevnosti. Řídil vše, co se tam 
mělo dělat.Velitel pevnosti nedohlížel na nic, co mu 
svěřil, poněvadž s Josefem byl Hospodin; všemu, 
co činil, dopřával Hospodin zdaru. 
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Hospodin byl s ním. Přesto, že se mu opět 
přihodila nespravedlnost a nebylo to určitě snadné, 
Bůh byl s ním. Určitě jeho věrnost ocenil a Josefovi 
velmi požehnal. I ve vězení dostal velkou důvěru a 
spravoval chod vězení. Když je Bůh na naší 
straně, obstojíme, i kdyby se všichni lidé postavili 
proti nám.  
 
 

Modlitba  
 
Pane Bože, děkuji ti, že ty naši věrnost oceníš. 
Obstát před tebou, zůstat tobě věrný se oplatí. 
Pomoz mi toto ve svém životě pochopit. Amen. 
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Pamatujsi  
 
 Hospodin byl s Josefem i ve vězení a žehnal 

mu tak, že to viděli i ostatní kolem něj. 
 Josefovi svěřili všechny vězně. 

 
11. září 

 
Genesis 40:1-8 I stalo se po těch událostech, že 
číšník egyptského krále a pekař se prohřešili proti 
svému pánu, egyptskému králi.Farao se na oba 
své dvořany rozlítil, na nejvyššího číšníka a na 
nejvyššího pekaře,a dal je do vazby v domě 
velitele tělesné stráže při pevnosti, kde byl 
uvězněn Josef. 
Velitel tělesné stráže Josefa ustanovil, aby jim 
posluhoval. Nějaký čas byli ve vazbě. Tu oba dva 
měli sen, číšník i pekař egyptského krále, uvěznění 
v pevnosti; téže noci měl každý svůj sen volající po 
výkladu. Když k nim Josef ráno přišel, viděl, jak 
jsou sklíčeni. Zeptal se faraónových dvořanů, kteří 
s ním byli v domě jeho pána ve vazbě: „Proč jste 
dnes tak zamlklí?“Odvětili mu: „Měli jsme sen, 
avšak není tu nikdo, kdo by jej vyložil.“ Josef jim 
nato řekl: „Což vykládat sny není věc Boží? Jen mi 
je vypravujte.“  
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Všimněte si, že Josef byl vedoucí vězňů, ale 
nepovyšoval se nad nimi, nebyl nafoukaný nebo 
na ně tvrdý. Nezneužíval svou moc a postavení. 
Naopak, měl o své vězně opravdový zájem. Všiml 
si, že jsou smutní a zajímal se o ně. Opravdový 
vedoucí se stará, aby lidem, co má na starosti, 
bylo dobře. V podstatě jim slouží. 
 

Modlitba  
 
Pane Ježíši, o tomto si mluvil i ty. Kdo chce být 
vedoucí, má sloužit ostatním. Změň moje srdce, 
aby bylo jako tvoje, abych měl skutečný zájem o 
lidi kolem sebe a všímal si, jestli je něco trápí. 
Abych jim mohl pomoct. Amen. 
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Pamatujsi  
 
 Josef měl na starosti vězně. 
 Josef si všiml, že dva vězni jsou smutní a 

zajímal se o ně. 
12. září 

 
Genesis 40,8-15Josef jim nato řekl: „Což vykládat 
sny není věc Boží? Jen mi je vypravujte. Nejvyšší 
číšník vypravoval tedy Josefovi svůj sen: „Ve snu 
jsem pojednou před sebou viděl vinnou révua na té 
révě tři výhonky. Sotva réva vypučela, hned 
rozkvetla a její hrozny dozrály.V ruce jsem měl 
faraónovu číši. Bral jsem hrozny, vytlačoval je do 
faraónovy číše a podával jsem mu ji do ruky.“ 
Josef mu pravil: „Toto je výklad snu: Tři výhonky 
jsou tři dny;již po třech dnech tvou hlavu farao 
povýší a tvou hodnost ti vrátí. Budeš faraónovi 
podávat do ruky jeho číši podle dřívějšího práva, 
kdy jsi býval jeho číšníkem. Vzpomeneš-li si na 
mě, až se ti dobře povede, prokaž mně 
milosrdenství: upozorni na mě faraóna a vyvedeš 
mě z tohoto domu.Vždyť jsem byl ukraden z 
hebrejské země a zde jsem se nedopustil naprosto 
ničeho, zač by mě měli vsadit do jámy.“ 
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Josef věděl, že Bůh někdy dává sny, kterými chce 
něco říct. Znal to už ze svého mládí. Vzpomínáte 
na jeho sny? A taky věděl, že takové speciální sny, 
teď jim říkáme „prorocké“, dokáže správně 
vykládat opět jen Bůh – to znamená, že to dá 
pochopit člověku, který je s Bohem blízko, který 
má v sobě Ducha svatého. 
Vyložil tedy vrchnímu číšníku jeho sen a prosil ho, 
aby mu pak pomohl dostat se z vězení.  

Modlitba  
 
Duchu Svatý, dej mi, prosím, taky Tvoje prorocké 
sny, abych věděl, jaké máš se mnou záměry. 
Amen. 
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Pamatujsi  
 
 Josef věděl, že Bůhmůže dát prorocké sny a 

může mu dát i to, že jim porozumí. 
 Josef vyložil vrchnímu číšníku jeho sen. 
 Josef ho prosil, ať mu po vysvobození z vězení 

pomůže dostat se z vězení, kde se octnul 
nespravedlivě. 

13. září 
 

Genesis 40:16 Když nejvyšší pekař viděl, že Josef 
dobře vykládá, řekl mu: „Také já jsem měl sen: 
Hle, měl jsem na hlavě tři košíky pečiva.V 
nejhořejším košíku byly všelijaké pokrmy, upečené 
pro faraóna. A ptáci je jedli z košíku na mé 
hlavě.“Josef odpověděl: „Toto je výklad snu: Tři 
košíky jsou tři dny.Již po třech dnech tvou hlavu 
farao povýší nad tebe – oběsí tě na dřevě. A ptáci 
budou z tebe rvát maso.“ Stalo se pak třetího dne, 
v den faraónových narozenin, že farao vystrojil 
hody pro všechny své služebníky. Uprostřed svých 
služebníků povýšil hlavu nejvyššího číšníka a 
hlavu nejvyššího pekaře: 
nejvyššího číšníka znovu dosadil do jeho 
číšnického úřadu, aby podával faraónovi do ruky 
číši,a nejvyššího pekaře oběsil, jak jim vyložil 
Josef. 
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Oba měli sny, ale každý s jiným významem. První 
měl být vysvobozen a druhý oběšen. Víte, jak 
víme, že proroctví bylo pravdivé? Když se naplní. I 
Josefův výklad byl správný. Bylo to potvrzení, že 
Bůh byl s ním. 
 
 
 
 
 

Modlitba  
 
Duchu Svatý, kéž se ti líbí moje srdce, abys u mě 
rád přebýval a používal si mě jako Josefa. Amen. 
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Pamatujsi  
 
 Josefův výklad snů byl pravdivý, vrchní číšník 

byl propuštěn a nejvyšší pekař oběšen. 
 

14. září 
 

Genesis, 40,23-41,1 Nejvyšší číšník si však na 
Josefa nevzpomněl; zapomněl na něho.Po dvou 
letech se stalo, že farao měl sen. 
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Josef vyložil vrchními číšníku jeho sen, řekl mu, že 
bude vysvobozen. A při té příležitosti ho prosil, aby 
se pak přimluvil za něj u faraona, aby byl 
propuštěn. Josef doufal, že by mu pomohl. Byl 
obviněn křivě, nic zlého neudělal. A co se stalo? 
Číšník byl propuštěn, ale na Josefa si vůbec 
nevzpomněl. Od samé radosti, že je venku na 
svobodě, zapomněl na Josefa. A čas šel dál, Josef 
seděl ve vězení další 2 roky. To je opravdu dlouhá 
doba. Představte si, co bylo před dvěma lety, jak je 
to dávno. Co vše se stalo. Josef byl další dva roky 
ve vězení. Nikde nevíme, jak dlouho tam byl před 
těmi sny. Jak mu asi bylo? Každým dnem od 
propuštění číšníka jeho naděje na propuštění 
slábla. Po nějaké době bylo jasné, že na něj číšník 
zapomněl. Jak dlouho tady ještě bude? Kdo mu 
pomůže? 
Josef se dál staral o vězně, plnil své úkoly a 
důvěřoval Bohu. Bůh v tomto období pracoval na 
Josefově srdci, připravoval si ho na svůj velký úkol, 
který ho čekal. 
 

Modlitba  
 
Hospodine, děkuji ti, že jsi s námi, i když nás lidi 
zklamou. Děkuji, že ty dokážeš každé těžké 
období, které se zdá nesmyslné, obrátit v náš 
prospěch. Amen. 
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Pamatujsi  
 
 Číšník po propuštění na Josefa zapomněl a u 

faraona se za něj nepřimluvil. 
 Josef byl ve vězení další 2 roky 

15. září 
 

Genesis 41:1-14 Po dvou letech se stalo, že farao 
měl sen: Stojí u Nilu. Pojednou z Nilu vystupuje 
sedm krav nápadně krásných a vykrmených a 
popásají se na říční trávě.A hle, za nimi vystupuje 
z Nilu jiných sedm krav, nápadně šeredných a 
vyhublých, a postaví se vedle těch sedmi krav na 
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břehu.A ty nápadně šeredné a vyhublé sežraly 
sedm krav nápadně krásných a vykrmených. Vtom 
farao procitl.Když zase usnul, měl druhý sen. 
Sedm klasů bohatých a pěkných vyrůstá z jednoho 
stébla.A hle, za nimi vyráží sedm klasů hluchých a 
sežehlých východním větrem. A ty hluché klasy 
pohltily sedm klasů bohatých a plných. Farao 
procitl; takový to byl sen. Když nastalo jitro, byl tak 
rozrušen, že si dal zavolat všechny egyptské 
věštce a mudrce. Vyprávěl jim své sny, ale žádný 
mu je nedovedl vyložit.  
 
 
Bůh dal zvláštní sny faraonovi. Bylo to zvláštní 
Boží jednání, jak uvidíme dále. V jednom snu viděl 
7 vykrmených krav a za nimi 7 hubených krav, 
které ty vykrmené sežraly. A něco podobného 
s klasy. Farao vnímal, že to není obyčejný sen, že 
je to něco důležitého a chtěl mu rozumět. Hledal 
někoho, kdo by mu to pomohl pochopit. 
 

Modlitba  
 
Hospodine, děkuji ti, ty jsi svrchovaný Pán a Král a 
v Tobě je všechna moudrost.Pošli mi, prosím, do 
života lidi, kteří mi budou dobře radit, kteří budou 
mít moudrost od Tebe. Amen. 
 



32 
 

 
 

Pamatujsi  
 
 Faraon měl zvláštní sny o sedmi tlustých a o 

sedmi hubených kravách. A o sedmi plných 
klasů a sedm prázdných klasů. 

 
16. září 

 
Genesis 41,9-13 Až promluvil k faraónovi nejvyšší 
číšník: „Musím dnes připomenout svůj prohřešek: 
Farao se kdysi na své služebníky rozlítil a dal mě 
spolu s nejvyšším pekařem do vazby v domě 
velitele tělesné stráže. Jedné noci jsme oba měli 
sen; každý z nás měl sen, který volal po výkladu. 
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Byl tam s námi hebrejský mládenec, otrok velitele 
tělesné stráže. Vypravovali jsme mu své sny a on 
nám je vyložil; každému vyložil, co jeho sen 
znamená. A vskutku, jak nám vyložil, tak se i stalo; 
mně farao vrátil hodnost, ale pekaře dal oběsit.“ 
Farao si tedy dal zavolat Josefa. Okamžitě ho 
propustili z jámy. Oholil se, převlékl si plášť a přišel 
k faraónovi.  
 
 
Až tehdy si vrchní číšník vzpomněl na Josefa a řekl 
o něm faraonovi. Farao dal Josefa zavolat 
z vězení. 
 
 

Modlitba  
 
Hospodine, děkuji ti, ty jediný rozumíš, proč se vše 
děje. Ty jsi svrchovaný Bůh, Ty znáš časy, ty víš, 
kdy přijde konec těžkých zkoušek. Amen. 
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Pamatujsi  
 
 Vrchní číšník si vzpomněl na Josefa a jeho 

pravdivý výklad snů. 
 Farao nechal Josefa zavolat, tak se po letech 

dostal z vězení. 
 
 
 
 

17. září 
 



35 
 

Genesis, 41,15-32 Farao Josefovi řekl: „Měl jsem 
sen a nikdo mi jej nedovede vyložit. Doslechl jsem 
se, že tobě stačí sen slyšet a už jej vyložíš. Josef 
faraónovi odpověděl: „Ne já, ale Bůh dá faraónovi 
uspokojivou odpověď.“ Farao tedy k Josefovi 
mluvil: „Zdálo se mi, že stojím na břehu Nilu. 
Pojednou z Nilu vystupuje sedm krav vykrmených 
a krásného vzhledu a popásají se na říční trávě. A 
hle, za nimi vystupuje jiných sedm krav, 
nevzhledných, velice bídného vzrůstu a vychrtlých. 
Něco tak šeredného jsem neviděl v celé egyptské 
zemi. A ty vychrtlé a šeredné krávy sežraly prvních 
sedm krav vykrmených. Ačkoli se dostaly do jejich 
útrob, nebylo znát, že tam jsou. Zůstaly nápadně 
šeredné jako předtím. Vtom jsem procitl. Pak jsem 
ve snu viděl: Z jednoho stébla vyrůstá sedm klasů 
plných a pěkných. A hle, za nimi vyráží sedm klasů 
jalových, hluchých a sežehlých východním větrem. 
A ty hluché klasy pohltily sedm klasů pěkných. 
Řekl jsem to věštcům, ale nikdo mi nedovedl podat 
výklad.“  
Josef faraónovi odvětil: „Faraónův sen je jeden a 
týž. Bůh faraónovi oznámil, co učiní. Sedm 
pěkných krav, to je sedm let. Také sedm pěkných 
klasů je sedm let. Je to jeden sen. Sedm vychrtlých 
a šeredných krav, vystupujících za nimi, je sedm 
let, stejně jako sedm prázdných a východním 
větrem sežehlých klasů; to bude sedm let hladu.  
Když jsem faraónovi řekl: Bůh faraónovi ukázal, co 
učiní, mínil jsem toto: Přichází sedm let veliké 
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hojnosti v celé egyptské zemi. Po nich však 
nastane sedm let hladu a všechna hojnost v 
egyptské zemi bude zapomenuta. Hlad zemi úplně 
zničí. V zemi nebude po hojnosti ani potuchy pro 
hlad, který potom nastane, neboť bude velmi krutý. 
Dvakrát byl sen faraónovi opakován proto, že slovo 
od Boha je nezvratné a Bůh to brzy 
vykoná.Dvakrát byl sen faraónovi opakován proto, 
že slovo od Boha je nezvratné a Bůh to brzy 
vykoná.  

Modlitba  
 
Hospodine, děkuji ti, že ty někdy oznamuješ, co se 
bude dít, abychom se mohli připravit. Amen. 

 
 
 
 
 

Pamatujsi  
 

 Josef ukázal na Boha, je to On, kdo dává 
správný výklad. 

 Josef mu sny vyložil: přijde brzy 7 let bohatých 
na úrodu a 7 let chudých, 7 let hladu.  

18. září 
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Po tom, co Josef vyložil faraonovi jeho sny, dal mu 
hned i radu, jak by měl s tím proroctvím naložit, co 
má dělat. 
 
 
Genesis 41,33-37 Ať se tedy farao nyní poohlédne 
po zkušeném a moudrém muži a dosadí ho za 
správce egyptské země. Nechť farao ustanoví v 
zemi dohlížitele a po sedm let hojnosti, nechť 
vybírá pětinu výnosu egyptské země. Ať po dobu 
příštích sedmi úrodných let shromažďují všechnu 
potravu a ve městech ať uskladňují pod faraónovu 
moc obilí a hlídají je.Tato potrava zabezpečí zemi 
na sedm let hladu, která přijdou na egyptskou 
zemi. A země nezajde hladem.“Tato řeč se 
faraónovi i všem jeho služebníkům zalíbila. 
 
 
Josef měl moudrost od Hospodina. Dal faraonovi 
dobrou radu. Každé proroctví od Boha je nám 
dané s nějakým záměrem. KdyžBůh něco říká, 
není to jen tak, pro nic za nic. Ani faraona nechtěl 
Bůh vyděsit, že přijde 7 let hladu. Ale díky tomu, že 
to věděl předem, mohl se na to těžké období 
připravit.  
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Modlitba  
 
Hospodine, v Tobě je všechna moudrost. Řekl jsi, 
že kdo má málo moudrosti, má o ní prosit a dáš 
mu ji. Prosím, ať mám moudrost na každý den, 
abych i dnes dělal/a moudrá rozhodnutí. Amen. 
 

 

 
 

Pamatujsi  
 
 Josef radil faraonovi, aby ustanovil správce, 

který bude řídit ukládání úrody během let, kdy 
bude velká úroda. Zásoby pak pomůžou 
Egyptu v době hladu. 
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19. září 
 

Josef poradil faraonovi, aby ustanovil správce, 
který bude řídit a dohlížet nad ukládáním zásob 
během úrodných let. Faraonovi se ta rada líbila. A 
hned viděl, kdo by tím správcem mohl být. 
 
 
Genesis 41,38-43 Farao svým služebníkům tedy 
řekl: „Zda najdeme podobného muže, v němž je 
duch Boží?“ Josefovi pak řekl: „Když ti to vše dal 
Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý 
jako ty. Budeš správcem mého domu a všechen 
můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě 
převyšovat jen trůnem. Farao mu dále řekl: „Hleď, 
ustanovuji tě správcem celé egyptské země.“A 
farao sňal z ruky svůj prsten, dal jej na ruku 
Josefovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji 
mu zavěsil zlatý řetěz 
Dal ho vozit ve voze pro svého zástupce a volat 
před ním: „Na kolena!“ Tak ho učinil správcem celé 
egyptské země.  
 
 
Farao viděl, že v Josefovi je Duch Boží, že Boží 
moudrost je s ním. A tak si zvolil jeho. Rázem se 
Josef, prodaný otrok, zapomenutý vězeň, stal 
správcem celé egyptské země. Byl konec jeho 
trápení. Vězení skončilo. 
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Modlitba  
 
Hospodine, v Tobě je všechna moudrost. Řekl jsi, 
že kdo má málo moudrosti, má o ní prosit a dáš 
mu ji. Prosím, ať mám moudrost na každý den, 
abych i dnes dělal/a moudrá rozhodnutí. Amen. 

 
 

 
 

Pamatujsi  
 
 Farao si zvolil Josefa za správce nad celým 

Egyptem, aby to byl on, kdo bud spravovat 
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zemi během let hojnosti, aby zvládli i roky 
hladu. 

20. září 
 

Genesis 41,44-46 Farao Josefovi ještě řekl: „Já 
jsem farao. Bez tebe nikdo nehne rukou ani nohou 
v celé egyptské zemi.“ A farao Josefa pojmenoval 
SafenatPaneach (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. Josefovi bylo třicet let, 
když stanul před faraónem, králem egyptským. 
Josef pak vyšel od faraóna a procházel celou 
egyptskou zemí. 
 
Z těchto pár veršů můžeme vyčíst několik věcí.  

- Josefova moc v Egyptě byla velmi velká, po 
faraonovi, vládci Egypta byl druhým 
nejmocnějším mužem.  

- Farao v něm viděl zachránce světa, co byla 
nakonec docela velký pravda. 

- Vzešel jako slunce. Pamatujete si na sny, 
které měl Josef jako mladíček? Že bude mít 
moc. Nyní má moc nad celou egyptskou zemí, 
kde byl odveden jako otrok a roky prožil ve 
vězení. 

- Bylo mu 30 let. Prodán do otroctví byl v 17 
letech. 13 let byl otrokem a vězněm. To je 
velmi dlouhá doba, trápení i nejistoty. Ale Bůh 
byl s ním a jako správce v Putifarově domě a 
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pak správce ve vězení se naučil, co 
potřeboval, aby pak mohl spravovat celý 
Egypt. 

Modlitba  
 
Hospodine, Ty jsi byl s Josefem v otroctví i ve 
vězení a připravoval jsi si ho na velký úkol, který 
ho čekal. Spravovat celý Egypt. Josef tomu tehdy 
nerozuměl, nevěděl, co ho čeká, ale mohl Ti 
důvěřovat, protože Ty jsi to věděl. I já Ti chci 
důvěřovat v každém období svého života. Amen. 
 

 

Pamatujsi  
 
 Farao dal Josefovi egyptské 

jménoSafenatPaneach = Zachránce světa. 



43 
 

 Josef se oženil. 
 Josefovi bylo 30 let, když se stal správcem 

Egypta, po 13 letech otroctví a vězení. 
21. září 

 
Genesis 41,47-49 Země vydávala po sedm let 
přebohatou hojnost.Shromažďoval tedy všechnu 
potravu po sedm let hojnosti, která v egyptské 
zemi nastala, a zásoby ukládal ve městech; v 
každém městě uložil potravu z okolních 
polí.Nashromáždil takové množství obilí, jako je 
písku v moři, takže přestali počítat, neboť se už 
počítat nedalo. 
 
 
 
Prorocký sen se začal naplňovat. Opravdu přišly 
roky velké hojnosti, kdy bylo tolik úrody, že se dalo 
uložit obrovské množství zásob. Tolik obilí, že už 
to přestali počítat. To si asi ani nedovedeme 
představit. A Josef jako moudrý správce udělal 
systém, jak a kde zásoby dělali. 
 
 

Modlitba  
 
Hospodine, chvála Tobě, co Ty řekneš, to se 
naplní. Amen. 
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Pamatujsi  
 
 Sny a jejich výklad se začaly plnit, přišlo sedm 

let hojnosti. 
 Josef nechal nashromáždit tolik zásob obilí, že 

to nešlo spočítat. 
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22. září 
 
Genesis 41,50-52 Ještě, než přišel rok hladu, 
narodili se Josefovi dva synové, které mu porodila 
Asenat, dcera Potífery, kněze z Ónu. 
Prvorozenému dal Josef jméno Manases (to je 
»Bůh« dal zapomenutí), neboť řekl: „Bůh mi dal 
zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům 
mého otce.Druhému dal jméno Efrajim (to je 
»Bůh« dal plodnost), neboť řekl: „Bůh mě učinil 
plodným v zemi mého utrpení.“  
 
 
V tom, jak pojmenoval Josef své dva syny, 
můžeme vidět, co asi prožíval. Bůh mu dal 
zapomenout na všechno jeho trápení a na jeho 
rodinu. A učinil ho plodným v zemi jeho trápení. 
Egypt byl do té doby pro něj krajina trápení. Ale na 
Boha nezanevřel. Vyznává, že to byl Bůh, co mu 
dopřál štěstí, útěchu a úspěch. 
 
 

Modlitba  
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Chvála Tobě, Pane. Ty neopouštíš v trápení, Ty 
hojíš rány, Ty dáváš zapomenout na trápení. 
Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pamatujsi  

 
 Josef měl 2 syny, Masasesa a Efraima. 
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 Manases= Bůh dal zapomenutí. 
 Efrajim = Bůh dal plodnost.. 

 
 
 
 

23.září 
 
Genesis 41:53-57 Sedm let hojnosti v egyptské 
zemi skončiloa nastalo sedm let hladu, jak řekl 
Josef. Ve všech zemích byl hlad, ale v celé 
egyptské zemi měli chléb. Když všechen lid 
egyptské země začal hladovět a křičel k faraónovi 
o chléb, pravil farao celému Egyptu: „Jděte k 
Josefovi a učiňte, cokoli vám řekne.“ Hlad byl po 
celé zemi. Tu Josef otevřel všechny sklady a 
prodával Egyptu obilí, neboť hlad tvrdě doléhal na 
egyptskou zemi A všechny země přicházely do 
Egypta, aby nakupovaly u Josefa obilí, protože 
hlad tvrdě dolehl na celý svět. 
 
Nyní se začala naplňovat druhá část prorockých 
snů, 7 let hladu. Kdyby nebylo Josefa a ukládání 
zásob z předchozích let, nejspíše by velká část 
obyvatel umřela hlady. Historici potvrzují důkazy o 
velkém hladomoru trvajícímu 7 let v oblasti Egypta 
a okolních krajin. Díky zásobám byli zachráněni. 
Začal se naplňovat význam Josefova egyptského 
jména: Zachránce světa. 
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Modlitba  
 
Chvála Tobě, Pane. Ty jsi věděl předem, jak si 
Josefa použiješ. Používej si i mě tak, jak Ty chceš. 
Amen. 
 

 
 

 
 
 

Pamatujsi  
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 Na Egypt i okolní krajiny přišel krutý hlad, jak 
Josef předpověděl. 

 Díky zásobám z let hojnosti byli zachráněni. 
 
 
 
 
 

24.září 
 

Genesis 42:1-5 Když Jákob viděl, že v Egyptě 
prodávají obilí, vytkl svým synům: „Co se díváte 
jeden na druhého?“A řekl: „Slyšel jsem, že v 
Egyptě prodávají obilí. Sestupte tam a nakupte je 
pro nás, ať zůstaneme naživu a nezemřeme.“ 
Deset Josefových bratrů tedy sestoupilo nakoupit v 
Egyptě obilí.Josefova bratra Benjamína s nimi 
Jákob neposlal, protože si řekl: „Aby snad nepřišel 
o život!“  Izraelovi synové přišli spolu s jinými 
nakoupit obilí, protože v kenaanské zemi byl hlad.  
 
 
Hlad byl i kanaánské zemi, kde žila Josefa rodina, 
otec Jákob a bratři, kteří Josefa do Egypta prodali. 
Benjamín byl syn milované Ráchel, stejně jako 
Josef. Jákob měl o něj strach, tak vyslal do Egypta 
10 synů bez Benjamína, aby nakoupili obilí. 
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Modlitba  
 
Chvála Tobě, Pane. Ty jsi věděl předem, jak si 
Josefa použiješ. Používej si i mě tak, jak Ty chceš. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pamatujsi  
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 Jákob vyslal do Egypta 10 svých synů, aby 

nakoupili obilí. 
 Benjamín zůstal doma, Jákob nechtěl přijít i o 

něj. 
 
 
 
 

25.září 
 

Genesis 42,6-17 Josef byl říšským správcem a 
prodával obilí všemu lidu země. Když přišli jeho 
bratři, skláněli se před ním tváří k zemi. Josef 
spatřil své bratry a poznal je, ale sám se jim nedal 
poznat a mluvil s nimi tvrdě. Otázal se jich: „Odkud 
jste přišli?“ Odvětili: „Z kenaanské země, abychom 
nakoupili potravu.“Ačkoli Josef své bratry poznal, 
oni ho nepoznali. Tu si vzpomněl na sny, které se 
mu o nich zdály. Křikl na ně: „Jste vyzvědači! Přišli 
jste obhlédnout nechráněná místa země.“ Ohradili 
se: „Nikoli, pane; tvoji otroci přišli nakoupit potravu. 
Všichni jsme synové jednoho muže, jsme poctiví 
lidé. Tvoji otroci nikdy nebyli vyzvědači.“Ale on 
trval na svém: „Ne, přišli jste obhlédnout 
nechráněná místa země.“Odvětili: „Tvých otroků 
bylo dvanáct. Jsme bratři, synové jednoho muže z 
kenaanské země. Nejmladší je teď u otce a jeden 
– ten už není.“ Ale Josef stál na svém: „Je to tak, 
jak jsem řekl. Jste vyzvědači. Takto budete 
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prověřeni: Jakože živ je farao, nevyjdete odtud, 
dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr. Vyšlete 
jednoho z vás, aby ho přivedl; vy zůstanete v 
poutech. Tak budou vaše výpovědi ověřeny, 
mluvíte-li pravdu. Když ne, jakože živ je farao, jste 
vyzvědači.“A vsadil je společně na tři dny do 
vazby. 
 
Josef se po letech shledává se svými bratry. Jak 
mu asi muselo být? Kdyby je nechal být, možná by 
je už nikdy neuviděl. Takto měl možnost opět vidět 
svou rodinu, i svého mladšího bratra Benjamína. 
Ale dát se jim hned poznat? Dyť ho prodali do 
otroctví! Změnili se? Jací jsou teď po více než 20 
letech? Josef se tedy rozhodl, že je vyzkouší. 

Modlitba  
 
Pane, dej mi, prosím, moudrost, jak se chovat 
k lidem, kteří mi ublížili. Amen. 
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Pamatujsi  
 
 Josef poznává své bratry, kteří přišli nakoupit 

obilí. 
 Obvinil je z vyzvědačství a nechal je zavřít do 

vězení. Dal jim podmínku, že musí přijít 
Benjamín, aby jim věřil, že přišli jen nakoupit 
jídlo. 

26.září 
 
Genesis 42,18-26 Třetího dne jim Josef řekl: „Toto 
udělejte a zůstanete naživu. Bojím se Boha.  
Jestliže jste poctiví, zůstane jeden z vás spoután 
ve vězení; ostatní půjdete a donesete obilí, aby 
vaše rodiny nehladověly.Svého nejmladšího bratra 
přiveďte ke mně; tak se prokáže pravdivost vašich 
výpovědí a nezemřete.“ I učinili tak. A řekli si 
navzájem: „Jistě jsme se provinili proti svému 
bratru; viděli jsme jeho tíseň, když nás prosil o 
smilování, ale nevyslyšeli jsme ho. Proto jsme přišli 
do tísně teď my.“ Rúben jim odpověděl: „Cožpak 
jsem vám neříkal, abyste se na tom hochovi 
neprohřešovali? Neposlechli jste, a teď jsme voláni 
za jeho krev k odpovědnosti.“ Nevěděli, že jim 
Josef rozumí, neboť s nimi mluvil skrze tlumočníka. 
Josef se od nich odvrátil a zaplakal. Pak se k nim 
obrátil a mluvil s nimi. Potom z nich vybral 
Šimeóna a před jejich očima ho spoutal. Nato dal 
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příkaz, aby naplnili jejich měchy obilím, vrátili 
každému do jeho pytle stříbro a dali jim potravu na 
cestu. Učinili tak. Bratři naložili nakoupené obilí na 
osly a odjeli. 
 
Josefovi bratři si v té situaci hned vzpomněli na 
své provinění vůči svému bratrovi, kterého prodali 
do otroctví, svou tvrdost, když je prosil o smilování. 
Vnímali to jako trest. Josef viděl, že toho jeho bratři 
po letech upřímně litují a dojalo ho to k slzám. 
Připravil však pro ně další zkoušku.   

Modlitba  
 
Duchu Boží, pomoz mi vidět, co je zlé v tvých 
očích v mém srdci, v mých slovech, v tom, co 
dělám, abych toho mohl litovat a odvrátit se od 
toho. Amen. 
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Pamatujsi  
 
 Josef nechal věznit jen jednoho bratra, ostatní 

měli jít zpět domů a vrátit se s Benjamínem. 
 Bratři to brali jako trest za to, co kdysi udělali. 
 Josef viděl jejich lítost. 
 Potajmu dal do jejich pytlů s obilím i stříbro. 

 
 

27.září 
 
Genesis 42,27-38 Když pak na místě, kde 
nocovali, rozvázal jeden z nich pytel, aby dal 
svému oslu obrok, uviděl své stříbro navrchu v 
žoku. Zvolal na bratry: „Mé stříbro je tady! Zde v 
žoku!“ Zůstali jako bez sebe, roztřásli se a říkali 
jeden druhému: „Co nám to jen Bůh učinil?“Když 
přišli k svému otci Jákobovi do kenaanské země, 
pověděli mu všechno, co je potkalo:„Ten muž, pán 
země, mluvil s námi tvrdě a měl nás za vyzvědače. 
Říkali jsme mu, že jsme poctiví lidé, že nejsme 
vyzvědači,že nás bylo dvanáct bratrů, synů našeho 
otce; jeden, ten že už není, a nejmladší že je teď u 
otce v kenaanské zemi. Ale ten muž, pán země, 
odvětil: ‚Že jste poctiví, poznám podle toho: 
Jednoho ze svých bratrů necháte u mě. Vezměte 
obilí, aby vaše rodiny nehladověly, a jděte.Svého 
nejmladšího bratra pak přiveďte ke mně. Tak 



56 
 

poznám, že nejste vyzvědači, že jste poctiví. 
Potom vám vašeho bratra vydám a můžete v zemi 
volně obchodovat.‘“Když vyprazdňovali pytle, našel 
každý ve svém pytli váček se stříbrem. Jakmile oni 
i otec spatřili váčky se stříbrem, padla na ně 
bázeň. Otec Jákob jim řekl: „Připravujete mě o děti. 
Nemám Josefa ani Šimeóna, a Benjamína mi 
chcete vzít. To všechno na mne dolehlo!“ Nato 
Rúben svému otci pravil: „Můžeš usmrtit dva z 
mých synů, jestliže ti Benjamína nepřivedu. Svěř 
mi ho, já ti ho přivedu zpátky!“ Ale on řekl: „Můj syn 
s vámi do Egypta nesestoupí. Jeho bratr je mrtev, 
zůstal sám. Kdyby na cestě, kterou se budete 
ubírat, přišel o život, uvalili byste na mé šediny žal 
a přivedli mě do podsvětí.“  
 
Bratři objevili stříbro v pytlích (žok = pytel) a měli 
velký strach, aby nebyli obviněni z krádeže. Přišli 
domů a vše otci Jákobovi vypověděli. Šimeón 
zůstal uvězněný v Egyptě a bratři měli za úkol 
dovézt Benjamína do Egypta. Jákob to však 
nedovolil. Šimeón tedy zůstal v Egyptě. 

Modlitba  
 
Pane, když na mě dolehnou následky mých 
špatných rozhodnutí, pomoz mi je unést. Amen. 
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Pamatujsi  
 
 
 Bratři našli stříbro 

v pytlích s obilím, co 
jim tam Josef tajně 

nechal dát. 
 Jákob nedovolil, aby vzali Benjamína do 

Egypta. 
 Šimeon zůstal vězněn v Egyptě. 

28.září 
 

Genesis 43:1-15 Hlad těžce doléhal na zemi dále.  
Když spotřebovali obilí, které dovezli z Egypta, řekl 
jim otec: „Nakupte nám znovu trochu potravy.“Juda 
odvětil: „Ten muž nás důrazně varoval a prohlásil: 
‚Mou tvář nespatříte, nebude-li s vámi váš bratr.‘  
Jsi-li ochoten pustit s námi našeho bratra, 
sestoupíme do Egypta a nakoupíme ti 
potravu.Nejsi-li však ochoten ho pustit, 
nesestoupíme. Ten muž nám přece řekl: ‚Mou tvář 
nespatříte, nebude-li s vámi váš bratr.‘“Izrael se 
otázal: „Proč jste jednali vůči mně tak bezohledně 
a pověděli tomu muži, že máte ještě 
bratra?“Odvětili: „Ten muž se nás neodbytně 
vyptával na nás a na náš rod. Ptal se: ‚Je ještě 
naživu váš otec? Máte ještě bratra?‘ Pověděli jsme 
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mu jen to, nač se přímo zeptal. Což jsme vůbec 
mohli tušit, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra 
dolů‘?“Potom se na otce Izraele obrátil Juda: „Pusť 
toho chlapce se mnou, ať můžeme jít. Tak 
zůstaneme naživu a nezemřeme – ani my ani ty 
ani naši maličcí. Já sám se za něho zaručuji, 
můžeš mě volat k odpovědnosti. Jestli ti ho 
nepřivedu a nepostavím před tebe, prohřešil jsem 
se proti tobě na celý život. Vždyť kdybychom nebyli 
otáleli, mohli jsme už být dvakrát zpátky.“Otec 
Izrael jim řekl: „Když to tak musí být, učiňte toto: 
Vezměte si do nádob něco opěvovaných vzácností 
země a doneste je dolů tomu muži jako dar: trochu 
mastixu a trochu medu, ladanum a masti, pistácie 
a mandle.  
Vezměte s sebou dvojnásobnou částku stříbra a 
stříbro, které vám bylo vráceno do žoků, osobně 
vraťte; snad to byl omyl. Vezměte i svého bratra a 
hned se navraťte k tomu muži.Sám Bůh 
všemohoucí ať vás obdaří před tváří toho muže 
slitováním, aby propustil vašeho druhého bratra i 
Benjamína. Teď zůstanu úplně bez dětí!“Ti muži 
tedy vzali onen dar, vzali s sebou dvojnásobnou 
částku stříbra a Benjamína, vydali se na cestu, 
sestoupili do Egypta a postavili se před Josefem. 
 
Kolik mohlo přejít času? Týdny? Měsíce? Jednou 
prostě došlo obilí a museli ho jít opět nakoupit, aby 
neumřeli hlady. Nakonec Jákob pustil i Benjamína 
a začala další dobrodružná cesta. 
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Modlitba  
 
Bože, ty jsi naše naděje. Když nemáme v tomto 
světě žádnou jistotu, tobě můžeme důvěřovat. 
Amen. 

Pamatuj si  

 
 Když došly nakoupené zásoby, šli bratři znovu 

do Egypta.  
 Jákob nakonec dovolil vzít Benjamína a dary 

pro Josefa. 
29.září 

 
Genesis 43,16- Když Josef spatřil, že Benjamín je 
s nimi, řekl správci svého domu: „Uveď ty muže do 
domu, poraz hned dobytče a připrav je, neboť ti 
muži budou jíst v poledne se mnou.“ Muž udělal, 
co mu Josef řekl, a uvedl je do jeho domu.Ale ti 
muži se báli, že byli uvedeni do domu Josefova, a 
říkali si: „To jsme předvedeni kvůli tomu stříbru, 
které nám bylo posledně vráceno do žoků. Teď se 
na nás vyřítí, přepadnou nás a zajmou nás i s 
našimi osly jako otroky.“Proto přistoupili k muži, 
který byl správcem Josefova domu, a ve dveřích 
domu se s ním domlouvali.Říkali: „Dovol, pane; my 
jsme sem posledně sestoupili, abychom nakoupili 
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potravu. Když jsme vstoupili do noclehárny, 
rozvázali jsme žoky. A hle, každý měl své stříbro 
ve svém žoku navrchu, v plné váze. Vracíme je 
tedy osobně zpět. Přinesli jsme s sebou ještě jiné 
stříbro, abychom nakoupili potravu. Nevíme, kdo 
nám vložil naše stříbro do žoků.“Ale on řekl: 
„Upokojte se, nic se nebojte. Bůh váš a Bůh 
vašeho otce vám dal do žoků ten skrytý poklad. 
Vaše stříbro jsem přece přijal.“ A vyvedl k nim 
Šimeóna. Když správce uvedl ty muže do Josefova 
domu, dal jim vodu, aby si umyli nohy, a jejich 
oslům dal obrok.  
 
Bratři čekali všechno možné, ale určitě ne to, že 
budou hosty v Josefově domě. Měli strach, co 
z toho bude a k jejich překvapením se setkali 
s vlídným přijetím. Shledali se i se Šimeónem, 
který tam byl celou dobu vězněn. Co z toho jen 
bude?  
 

Modlitba  
 
Bože, děkuji ti, že ty dokážeš každé trápení obrátit 
v dobré. Amen. 
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Pamatuj si  

 
 Josef nechal bratry uvést do svého domu, 

spolu se Šimeónem a přikázal, aby bylo o ně 
dobře postaráno.  

30.září 
 

Genesis 43,25-34 Oni zatím připravili dar pro 
Josefa, až v poledne přijde; slyšeli totiž, že tam 
mají stolovat. Jakmile Josef vkročil do domu, 
přinesli mu tam svůj dar a klaněli se mu až k zemi. 
Zeptal se jich, jak se jim vede, a otázal se: 
„Zdalipak se vede dobře vašemu starému otci, o 
němž jste mluvili? Je ještě naživu?“ Odpověděli: 



62 
 

„Tvému otroku, našemu otci, se vede dobře, je 
dosud živ.“ Padli na kolena a klaněli se mu. Tu se 
rozhlédl a spatřil svého bratra Benjamína, syna své 
matky, a tázal se: „Toto je váš nejmladší bratr, o 
kterém jste se mnou mluvili?“ A dodal: „Bůh ti buď 
milostiv, můj synu!“ Nato se Josef rychle vzdálil. 
Byl hluboce pohnut a dojat nad bratrem až k pláči; 
vešel proto do pokojíku a rozplakal se tam. Potom 
si umyl obličej, vyšel a s přemáháním řekl: 
„Podávejte jídlo.“Podávali zvlášť jemu, zvlášť jim a 
zvlášť Egypťanům, kteří s ním jídali; Egypťané totiž 
nesmějí stolovat s Hebreji, poněvadž to je pro ně 
ohavnost. A seděli před ním od prvorozeného, jak 
náleželo prvorozenému, až po nejmladšího, každý 
podle svého věku. Jeden jako druhý trnuli 
úžasem.Potom je Josef uctil ze svého stolu; 
nejvíce ze všech, pětkrát víc než ostatní, však uctil 
Benjamína. Hodovali s ním a hojně se s ním napili.  
 
Došlo k hostině. Josef jim připravil hody, nechal je 
seděli přesně podle věku. Jeho bratři netušili, 
s kým mají čest, viděli jen mocného Egypťana a 
ničemu nerozuměli. Pro Josefa to bylo velmi silné 
až dojemné. Po tolika letech viděl svého mladšího 
bratra Benjamína! 

Modlitba  
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Bože, děkuji ti, že ty dokážeš každé trápení obrátit 
v dobré. Amen. 
 

 

Pamatuj si  

 
 Josef připravil pro bratry velkou hostinu. 
 Když uviděl Benjamína, byl dojatý až k slzám. 

 
1.října 

 
Josef připravil pro bratry ještě jednu zkoušku. 
Ještě s nimi neskončil. 
 
Genesis 44:1-13 Josef pak přikázal správci svého 
domu: „Naplň žoky těch mužů potravou, kolik jen 
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budou moci unést, a stříbro každého z nich vlož 
navrch do jeho žoku.Můj kalich, ten stříbrný, vlož 
navrch do žoku nejmladšího spolu se stříbrem za 
nakoupené obilí.“ I učinil, jak mu Josef uložil.Ráno 
za svítání byli ti muži propuštěni i se svými osly. 
Když vyšli z města a nebyli ještě daleko, řekl Josef 
správci svého domu: „Pronásleduj ty muže. Až je 
dostihneš, řekni jim: ‚Proč jste se za dobro 
odvděčili zlem?Což jste nevzali to, z čeho můj pán 
pije a čeho používá k věštění? Zle jste se 
zachovali, že jste to udělali!‘“ Když je správce 
dostihl, řekl jim ta slova.Odvětili mu: „Proč mluví 
můj pán taková slova? Tvoji otroci jsou daleci toho, 
aby udělali něco takového!Vždyť stříbro, které 
jsme našli navrchu ve svých žocích, jsme ti přinesli 
ze země kenaanské zpět. Jak bychom mohli ukrást 
stříbro nebo zlato z domu tvého pána?U koho z 
tvých otroků se to najde, ten ať zemře a my se 
staneme otroky svého pána!“ Správce souhlasil: 
„Dobře, ať je po vašem. Ten, u koho se to najde, 
se stane mým otrokem; vy budete bez viny.“Každý 
rychle složil svůj žok na zem a rozvázal jej. Nastala 
prohlídka; začala nejstarším a skončila u 
nejmladšího. Kalich se našel v žoku 
Benjamínově.Tu roztrhli svůj šat, náklad naložili na 
osly a vrátili se do města.  

Modlitba  
 



65 
 

Bože, děkuji ti, že ty dokážeš každé trápení obrátit 
v dobré. Amen. 
 

 

 

Pamatuj si  

 
 Josef připravil pro bratry další zkoušku, nechal 

schovat svůj kalich v pytli Benjamína. 
 Josef nařídil správci domu, aby bratry 

pronásledoval a našel ten kalich. Bratři se 
zdrceni vrátili zpět. 

 
2.října 

 
Genesis 44:14-34 Tak přišel Juda se svými bratry 
do Josefova domu. Josef tam ještě byl; i padli před 
ním k zemi. Josef se na ně rozkřikl: „Co jste to 
spáchali za čin! Což nevíte, že muž jako já 



66 
 

všechno uhodne?“ Juda odvětil: „Co můžeme 
svému pánu říci? Jak to omluvíme? Čím se 
ospravedlníme? Sám Bůh stíhá tvé otroky za jejich 
provinění. Teď jsme otroky svého pána, my i ten, u 
něhož se kalich našel.“ Josef řekl: „Takového 
jednání jsem dalek; mým otrokem se stane jen ten, 
u něhož se našel kalich, a vy odejděte v pokoji k 
svému otci.“Juda k němu přistoupil a řekl: „Dovol, 
můj pane, aby tvůj otrok směl promluvit ke svému 
pánu. Ať proti tvému otroku nevzplane tvůj hněv. 
Ty jsi přece jako sám farao. Můj pán se svých 
otroků vyptával: ‚Máte ještě otce nebo bratra?‘ My 
jsme svému pánu odvětili: ‚Máme ještě starého 
otce a malého hocha, kterého zplodil ve svém 
stáří. Jeho bratr je mrtev, zůstal tedy po své matce 
sám; jeho otec jej miluje. Nato jsi svým otrokům 
řekl: ‚Přiveďte ho sem ke mně, chci ho vidět na 
vlastní oči.‘ My jsme svému pánu odvětili: ‚Ten 
chlapec nemůže svého otce opustit. Opustí-li jej, 
otec zemře.‘ Ale ty jsi svým otrokům řekl: ‚Nepřijde-
li sem s vámi váš nejmladší bratr, nikdy nespatříte 
mou tvář.‘Když jsme pak přišli k tvému otroku, 
mému otci, oznámili jsme mu slova mého 
pána.Později náš otec řekl: ‚Nakupte nám znovu 
trochu potravy!‘ My jsme odvětili: ‚Nemůžeme tam 
sestoupit. Sestoupíme tam jen tehdy, bude-li s 
námi náš nejmladší bratr. Tvář toho muže 
nespatříme, nebude-li náš nejmladší bratr s námi.‘  
Tvůj otrok, náš otec, nám řekl: ‚Vy víte, že mi má 
žena porodila dva syny.Jeden mi odešel. Naříkal 
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jsem: Rozsápán je, rozsápán. Už jsem ho 
nespatřil. 
Vezmete-li mi i tohoto a přijde-li o život, uvalíte na 
mé šediny neštěstí a přivedete mě do podsvětí.‘ 
Co teď, až přijdu k tvému otroku, svému otci, a 
chlapec, na němž lpí celou svou duší, s námi 
nebude? Jakmile spatří, že chlapec s námi není, 
umře. Tvoji otroci uvalí žal na šediny tvého otroka, 
našeho otce, a přivedou ho do podsvětí.Tvůj otrok 
se za toho chlapce, aby ho otec pustil, zaručil 
takto: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, prohřeším se proti 
svému otci na celý život.‘ Proto dovol, aby tvůj 
otrok zůstal u svého pána v otroctví namísto tohoto 
chlapce, a chlapec ať smí se svými bratry 
odejít.Jak bych mohl k svému otci přijít, kdyby 
chlapec nebyl se mnou? Což bych se mohl dívat 
na utrpení, které by mého otce postihlo?“ 
 
 
 
Juda vysvětlil Josefovi celou jejich situaci. Josef 
viděl, jak je celá rodina poznamenaná tím, co se 
před lety stalo, jak tím otec trpí a jak toho bratři 
litují. 
 

Modlitba  
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Bože, děkuji ti, že ty dokážeš odpustit vinu, spojit 
rozhádané lidi, uzdravit narušené vztahy. Amen. 
 

 

 
 

Pamatuj si  

 
 Bratři vysvětlovali Josefovi, proč nemůžou 

Benjamína nechat v Egyptě kvůli jejich otci 
 

3.října 
 
Genesis 45:1-4 Josef se už nemohl ovládnout 
přede všemi, kdo stáli kolem něho, a křikl: „Jděte 
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všichni pryč!“ Tak u něho nezůstal nikdo, když se 
dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. 
Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraónův.Tu řekl 
bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec vskutku ještě 
žije?“ Bratři mu však nemohli odpovědět; tak se ho 
zhrozili.  Josef je proto vyzval: „Přistupte ke mně.“ 
Když přistoupili, řekl jim: „Já jsem váš bratr Josef, 
kterého jste prodali do Egypta. 
 
Tak se Josef dal poznat svým bratřím. 

Modlitba  
 
Bože, děkuji ti, že ty 
dokážeš odpustit vinu, 
spojit rozhádané lidi, 
uzdravit narušené vztahy. 
Amen. 
 

Pamatuj si  

 
 Josef se jim dal poznat, že je to on, ten jejich 

prodaný bratr Josef. 
4.října 

 
Genesis 45:5-8 Avšak netrapte se teď a 
nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě 
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před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi 
trvá po dva roky hlad, a ještě pět let nebude orba 
ani žeň.Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil 
vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při 
životě pro veliké vysvobození.A tak jste mě sem 
neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem 
faraónovým, pánem celého jeho domu a vladařem 
v celé egyptské zemi.  
 
 
Toto je největší poselství Josefova příběhu. Josef 
po všech těch letech vidí, že to VŠE MĚLO 
SMYSL. Že to byl Bůh, kdo ho poslal do Egypta, 
aby díky němu byla celá rodina zachráněna v čase 
hladu. Že to vše Bůh dopustil, aby se to stalo, 
protože věděl, co vše se pak stane. Josef pochopil, 
že to jeho trápení – otroctví, vězení – mělo za cíl 
zachránit celou Jákobovu rodinu, a v podstatě 
rodící se izraelský národ, který z Jákobovy rodiny 
vzešel.  
Když Josef seděl ve vězení, tak to vůbec netušil. 
Pochopil to až po letech. Tak i my někdy 
procházíme těžkými věcmi, kterým nerozumíme. 
Ale Bůh ví a rozumí a časem dá možná i nám 
porozumět, proč jsme tím museli projít.  
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Modlitba  
 
Bože, chválím tě. Ty jsi Pán a Král, ty dokážeš 
všechno použít ke své slávě Ty jediný rozumíš 
všemu, co se děje a proč se to děje. Důvěřuji ti. 
Amen. 
 

 

 

Pamatuj si  

 
 Josef pochopil, že Bůh ho poslal do Egypta, 

aby zachránil rodinu Jákoba – Izraele. 
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5.října 

 
Genesis 45:9-15 Putujte rychle k otci a řekněte 
mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh mě učinil 
pánem celého Egypta. Nerozpakuj se a sestup ke 
mně. Budeš bydlit v zemi Gošenu, a tak mi budeš 
nablízku i se svými syny a vnuky, s bravem a 
skotem i se vším, co je tvé. Postarám se tam o 
tebe, neboť bude ještě pět let hladu, abys neměl 
nouzi ani ty ani tvůj dům ani nic z toho, co je 
tvé.‘Vidíte na vlastní oči, i můj bratr Benjamín to 
vidí, že jsem to já sám, kdo s vámi mluví.Povězte 
otci, jakou vážnost mám v Egyptě, a vše, co jste 
viděli. Pospěšte si a přiveďte ho sem.“Padl svému 
bratru Benjamínovi kolem krku a rozplakal se a 
Benjamín plakal na jeho šíji. Políbil také všechny 
bratry, sklonil se k nim a plakal. Teprve potom se 
bratři rozhovořili. 
 
 
Toto byla velmi dojemná chvíle. Po všech těch 
letech, kdy si bratři vyčítali, co udělali Josefovi i 
svému otci, vidí, že Bůh dokázal jejich hřích použít 
k jejich záchraně. Že jim může být odpuštěno. Že 
se na ně Josef nezlobí, odpouští jim. A dokonce i 
Jákob by se mohl shledat se svým synem. Josef 
má nápad pozvat otce do Egypta, kde se o celou 
rodinu dobře postará.  
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Modlitba  
 
Bože, chválím tě. Ty jsi Pán a Král, ty dokážeš 
všechno použít ke své slávě a vše obrátit na 
dobré. Amen. 

 

 

Pamatuj si  

 
 Josef chce, aby se jeho otec Jákob 

přestěhoval do Egypta s celou rodinou, kde se 
Josef o ně postará. 

 Bratři si padli kolem krku a brečeli štěstím a 
dojetím. 
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6.října 
 

Genesis 45:16-24 Do faraónova domu se donesla 
zpráva: „Přišli Josefovi bratři.“ Bylo to milé 
faraónovi i jeho služebníkům.Farao tedy Josefovi 
řekl: „Pověz bratrům: Učiňte toto: Naložte na 
soumary náklad a dojděte do kenaanské 
země,vezměte otce a své rodiny a přijďte ke mně. 
Dám vám to nejlepší, co egyptská země má, a 
budete jíst tuk země.Přikazuji ti, abys jim řekl: 
Učiňte toto: Vezměte z egyptské země pro své děti 
a ženy povozy, dovezte svého otce a 
přijďte.Nelitujte ze svých věcí ničeho, protože 
budete mít to nejlepší z celé egyptské 
země.“Izraelovi synové tak učinili. Josef jim podle 
faraónova příkazu vydal povozy a dal jim zásobu 
potravy na cestu.Všem jim dal sváteční pláště, 
Benjamínovi však dal tři sta šekelů stříbra a pět 
svátečních plášťů. A svému otci poslal tyto věci: 
deset oslů, kteří nesli nejlepší egyptské věci, deset 
oslic, které nesly obilí a chléb, a stravu otci na 
cestu. Pak své bratry propustil. Když odcházeli, 
řekl jim: „Jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě 
hádky!“ 

 
 

S dovolením faraona vyslal Josef bratry domů 
s velkými dary a vyzval je, ať se doma všichni sbalí 
a přestěhují k němu do Egypta, kde budou mít dost 
jídla a všeho, co budou potřebovat. 
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Modlitba  
 
Bože, chválím tě, Ty máš řešení do každé situace, 
Ty dokážeš vše obrátit na dobré. Amen. 

 
 

 
 

Pamatuj si  

 
 Josef chce, aby se jeho otec Jákob 

přestěhoval do Egypta s celou rodinou, kde se 
Josef o ně postará. 

 Vyslal bratry domů s penězi, jídlem a dary. 
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7.října 
 

Genesis 45:25-28 I vystoupili z Egypta a přišli do 
země kenaanské k svému otci Jákobovi.Oznámili 
mu: „Josef ještě žije, a dokonce je vladařem nad 
celou egyptskou zemí!“ On však zůstal netečný, 
protože jim nevěřil. Vypravovali mu tedy všechno, 
co k nim Josef mluvil. Teprve když spatřil povozy, 
které Josef poslal, aby ho odvezly, okřál duch 
jejich otce Jákoba.„Stačí,“ zvolal Izrael, „můj syn 
Josef žije! Půjdu, abych ho ještě před smrtí uviděl.“ 
 
 
Jákob nejprve nevěřil tomu, co mu synové říkali, že 
by byl Josef naživu, a dokonce vládnul v Egyptě. 
Ale když viděl to množství věcí, co vezli s sebou, 
bylo mu jasné, že ty povozy synové nemohli získat 
někde jen tak. A uvěřil. Josef žije. 
 
 

Modlitba  
 
Bože, chválím tě, Ty dokážeš proměnit každou 
beznadějnou situaci, v Tobě máme naději. Amen. 
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Pamatuj si  

 
 Bratři přijeli domů s množstvím povozů a věcí 

a se zprávou, že Josef žije. 
 Jákob nejprve nevěřil. Uvěřil, když viděl 

všechny ty vozy plné krásných věcí. 
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8.října 
 

Genesis 46:1-27 Izrael se vydal na cestu se vším, 
co měl. Když přišel do Beer-šeby, obětoval Bohu 
svého otce Izáka oběti. I řekl Bůh Izraelovi v 
nočních viděních: „Jákobe! Jákobe!“ A on odvětil: 
„Tu jsem.“ Bůh pravil: „Já jsem Bůh, Bůh tvého 
otce. Neboj se sestoupit do Egypta; učiním tě tam 
velikým národem. Já sestoupím do Egypta s tebou 
a já tě také určitě vyvedu. Josef ti vlastní rukou 
zatlačí oči.“ Jákob se tedy zvedl z Beer-šeby a 
Izraelovi synové vysadili svého otce Jákoba i své 
dítky a ženy na povozy, které pro ně farao poslal. 
Vzali svá stáda i jmění, jehož nabyli v zemi 
kenaanské, a přišli do Egypta, Jákob a s ním celé 
jeho potomstvo.Přivedl do Egypta všechno své 
potomstvo, své syny a vnuky, své dcery a 
vnučky.Celkový počet těch, kdo vstoupili do Egypta 
s Jákobem, z jehož beder vzešli, byl šedesát šest 
duší, kromě žen Jákobových synů. 
K tomu synové Josefovi, kteří se mu narodili v 
Egyptě, dva. Všech duší domu Jákobova, které 
vešly do Egypta, bylo sedmdesát. 
 
 
Jákob byl před rozhodnutím, zda má odejít ze 
země, která byla dána od Hospodina jeho dědovi, 
Abrahámovi. Bůh sám ujistil Jákoba, že se nemá 
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bát přestěhovat do Egypta. Bůh bude s ním. Slíbil 
mu, že bude Josef u něj, když bude umírat. A taky 
mu slíbil, že ho z Egypta vyvede. Vyvedení 
z Egypta je zase jiný příběh, který se stal o čtyři sta 
let později. 
 

 

Modlitba  
 
Bože, chválím tě, Ty nás vedeš, když máš pro nás 
odpovědi, když děláme důležitá rozhodnutí. Amen. 

Pamatuj si  
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 Bůh ujistil Jákoba, že má jít do Egypta. 
 Do Egypta se přestěhovala celá Jákobova 

rodina, co bylo celkově 70 lidí. 
9.října 

 
Genesis 46:28-34 Jákob poslal před sebou k 
Josefovi Judu, aby dal předem pokyny do Gošenu. 
Pak vstoupili do země Gošenu.Josef dal 
zapřáhnout do vozu a vyjel svému otci Izraelovi 
vstříc do Gošenu. Když se setkali, padl mu kolem 
krku a na jeho šíji se rozplakal. Izrael Josefovi řekl: 
„Teď už mohu zemřít, když jsem spatřil tvou tvář a 
vím, že jsi ještě živ.“ 
Josef svým bratrům a rodině svého otce pravil: 
„Pojedu a ohlásím to faraónovi. Řeknu mu: ‚Přišli 
ke mně z kenaanské země moji bratři a rodina 
mého otce. Ti muži jsou pastýři ovcí, chovateli 
stád. Přišli se svým bravem a skotem a se vším, co 
mají.‘Až vás farao zavolá a otáže se, jaké je vaše 
zaměstnání, řeknete: ‚Tvoji otroci jsou od svého 
mládí až doposud chovateli stád, stejně jako naši 
otcové.‘ To proto, abyste se mohli usídlit v zemi 
Gošenu, neboť pro Egypťany jsou všichni pastýři 
ovcí ohavností.“ 
 
Jak asi muselo být Jákobovi, když se po tolika 
letech setkal se synem, kterého považoval za 
mrtvého, kterého tolik oplakával! To si možná ani 
nedovedeme představit. 
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Josef poradil rodině, ať řeknou faraonovi, že jsou 
pastýři ovcí. Tím si zajistí klid a oddělenost od 
Egypťanů. 
 

Modlitba  
 
Bože, chválím Tě, Ty jednou obrátíš každé naše 
trápení v radost. Když se setkáme s Tebou v nebi, 
setřeš nám každou slzu z očí. Amen. 
 
 
 

 

Pamatuj si  

 
 Jákob se setkal s Josefem. 
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 Josefporadil rodině, ať řeknou faraonovi, že 
jsou pastýři ovcí, těmi Egypťané pohrdali. 

 
 

10.října  
 

Genesis 47:1-12 Josef šel a oznámil faraónovi: 
„Můj otec a moji bratři se svým bravem a skotem i 
se vším, co mají, přišli ze země kenaanské. Jsou 
tu v zemi Gošenu.“ Potom vzal ze svých bratrů pět 
mužů a postavil je před faraóna. Farao se jeho 
bratrů otázal: „Jaké je vaše zaměstnání?“ Oni mu 
odvětili: „Tvoji otroci jsou pastýři ovcí stejně jako 
naši otcové.“ A řekli faraónovi: „Přišli jsme, 
abychom v této zemi pobývali jako hosté, 
poněvadž pro ovce tvých otroků nebyla žádná 
pastva; na kenaanskou zemi těžce dolehl hlad. Dej 
svolení, ať tvoji otroci mohou sídlit v zemi Gošenu.“ 
Farao řekl Josefovi: „Tvůj otec a tvoji bratři přišli 
přece k tobě. Egyptská země je před tebou. Usídli 
tedy otce a bratry v nejlepší části země. Ať sídlí v 
zemi Gošenu. Máš-li za to, že jsou mezi nimi 
schopní muži, ustanov je správci nad mými stády.“ 
Pak uvedl Josef svého otce Jákoba a postavil jej 
před faraóna, a Jákob faraónovi požehnal. Farao 
se Jákoba otázal: „Kolik je let tvého života?“Jákob 
mu odvětil: „Dnů mého putování je sto třicet let. 
Léta mého života byla nečetná a zlá, nedosáhla let 
života mých otců za dnů jejich putování.“ Když 
Jákob faraónovi požehnal, vyšel od něho.Josef 
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pak svého otce a bratry usadil a dal jim trvalé 
vlastnictví v zemi egyptské, v nejlepší její části, v 
zemi Ramesesu, podle faraónova rozkazu. A 
opatřoval svého otce i bratry chlebem, celý dům 
svého otce až po ty nejmenší.  

Modlitba  
 
Bože, děkuji Ti, že se můžu spolehnout, že se o 
mě postaráš. Amen. 
 
 
 

 

Pamatuj si  

 
 Jákob se setkal s faraonem a požehnal mu. 
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 Jákobovi bylo 130 let. 
 Usadili se v Ramesesu, nejlepší části Egypta. 

 
11.října 

 
Genesis 47:13-26 V celé zemi nebyl chléb; hlad 
doléhal velmi těžce. Země egyptská i země 
kenaanská byly hladem vyčerpány.Za obilí, které 
nakupovali, vybral Josef všechno stříbro, co se ho 
jen v zemi egyptské a kenaanské našlo, a odvedl 
je do faraónova domu. Tak došlo v zemi egyptské i 
kenaanské stříbro a všichni Egypťané přicházeli k 
Josefovi a žádali: „Dej nám chleba; copak ti máme 
umírat před očima jen proto, že nemáme stříbro?“ 
Josef rozhodl: „Když už nemáte stříbro, dejte svá 
stáda a já vám za ně dám chléb.“Přiváděli tedy svá 
stáda k Josefovi a Josef jim dával chléb za koně, 
za stáda bravu a skotu a za osly. Pečoval o ně tím, 
že jim v onom roce poskytoval za všechna jejich 
stáda chléb.Tak uplynul onen rok. V příštím roce 
však přišli znovu a řekli mu: „Nebudeme před 
pánem tajit, že stříbro došlo a stáda dobytka už též 
patří pánovi. Jak pán vidí, zůstala nám už jen těla 
a půda.Proč ti máme umírat před očima, my i naše 
půda? Kup nás i s naší půdou za chléb a budeme i 
se svou půdou faraónovými otroky. Vydej osivo, 
abychom zůstali naživu a nezemřeli a naše půda, 
aby nezpustla.“Josef tedy skoupil všechnu 
egyptskou půdu pro faraóna. Všichni Egypťané 
prodávali svá pole, neboť na ně tvrdě doléhal hlad. 
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Země se tak stala vlastnictvím faraónovým. A lid 
od jednoho konce egyptského pomezí až ke 
druhému uvedl pod správu měst.Pouze půdu kněží 
nekupoval, neboť kněží měli od faraóna své 
důchody a žili z důchodů, které jim farao dával; 
proto svou půdu nemuseli prodat. Josef potom řekl 
lidu: „Dnes jsem koupil pro faraóna vás i vaši půdu. 
Zde máte osivo a půdu osejte.Pětinu z úrody 
budete odevzdávat faraónovi a čtyři díly vám 
zůstanou k osetí pole a pro obživu vaši a vašich 
domů a pro obživu vašich dětí.“Odpověděli: „Tys 
nás zachoval při životě! Jen když získáme přízeň 
svého pána! Budeme faraónovými otroky.“ Josef 
tedy vydal o egyptské půdě nařízení dodnes 
platné: pětina úrody patří faraónovi. Faraónovým 
vlastnictvím se nestala jedině půda kněží. 

Modlitba  
 
Bože, děkuji Ti, že se můžu spolehnout, že se o 
mě postaráš. Amen. 

Pamatuj si  
 
 Josef prodával obilí 

všem lidem, získal 
tak pro faraona půdu 
i lidi do vlastnictví. 
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12.října 
 

Genesis 47:27-31 Izrael se usadil v egyptské 
zemi, na území Gošenu. Zabydleli se v ní, 
rozplodili se a velmi se rozmnožili. Jákob žil v 
egyptské zemi ještě sedmnáct let; všech let 
Jákobova života bylo sto čtyřicet sedm.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! Až ulehnu ke svým otcům, vynes mě z 
Egypta a pochovej mě v jejich hrobě.“ Odpověděl: 
„Zachovám se podle tvých slov.“ Izrael řekl: 
„Přísahej mi.“ Tedy mu přísahal. I poklonil se Izrael 
k hlavám lůžka.  

Modlitba  
 
Bože, děkuji Ti, že se můžu spolehnout, že se o 
mě postaráš. Amen. 

Pamatuj si  
 
 Jákob se dožil 147 let. 
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 Jákob chtěl být pohřben v kanaánské zemi, 
kde byl pohřben jeho otec Izák i jeho otec 
Abrahám. 

 
 

13.října 
 

Genesis 48:1-9 Po těchto událostech pověděli 
Josefovi: „Tvůj otec je nemocen.“ Vzal tedy Josef s 
sebou oba své syny, Manasesa a Efrajima.I 
oznámili Jákobovi: „Přichází k tobě tvůj syn Josef.“ 
Tu se Izrael vzchopil a posadil se na lůžku.Jákob 
Josefovi řekl: „Bůh všemohoucí se mi ukázal v 
Lúzu v kenaanské zemi a požehnal mi slovy: ‚Hle, 
rozplodím tě a rozmnožím a učiním tě 
společenstvím lidských pokolení. Tuto zemi dávám 
do věčného vlastnictví tvému potomstvu. 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.  Děti pak, které zplodíš po nich, budou 
tvé; ve svém dědictví se budou nazývat jmény 
svých bratrů.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.“ Izrael pohleděl na Josefovy syny a 
zeptal se: „Kdo to je?“Josef otci odvětil: „To jsou 
moji synové, které mi zde Bůh dal.“ Otec řekl: 
„Nuže, přiveď je ke mně, abych jim požehnal.“  
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Jákob řekl Josefovi, že jeho dva synové, Manases 
a Efraim budou jeho. To znamená, že zdědí po 
Jákobovi stejně jako jeho dalších 11 synů. Patřili 
mezi 12 izraelských kmenů, z kterých vznikl celý 
židovský národ. 

Modlitba  
 
Bože, děkuji Ti, že tak, jak jsi měl plán 
s Josefovými syny, máš plán i se mnou. Amen. 

 

 
 

Pamatuj si  
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 Jákob přijal Josefovy syny, Manasesa a 
Efraima, za svoje syny. 

 Jákob připomínal Josefovi, že Kenaánskou 
zemi mu Bůh zaslíbil i pro jeho potomstvo. 

14.října 
 
Genesis 48:10-20 Izrael měl totiž oči obtížené 
stářím a špatně viděl. Josef je k němu přivedl, on 
je políbil a objal. Izrael Josefovi řekl: „Nedoufal 
jsem, že ještě někdy uvidím tvou tvář, a hle, Bůh 
mi dopřál vidět i tvé potomky.“Poté je Josef odvedl 
od jeho kolenou a sklonil se tváří až k zemi.Vzal 
oba, pravou rukou Efrajima a postavil ho k 
Izraelově levici, levou rukou Manasesa a postavil 
ho k Izraelově pravici.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.Požehnal Josefovi takto: 
„Bůh, před nímž ustavičně chodívali moji otcové 
Abraham a Izák, Bůh, Pastýř, který mě vodí od 
počátku až dodnes, Anděl, 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.“ 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.Řekl mu: „Ne tak, 
otče, vždyť prvorozený je tento. Polož svou pravici 
na jeho hlavu.“Otec však odmítl: „Vím, synu, vím. 
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Také on se stane lidem a také on vzroste. Jeho 
mladší bratr jej však přeroste a jeho potomstvo 
naplní pronárody. Toho dne jim požehnal: „Tvým 
jménem bude Izrael žehnat: Bůh tě učiň jako 
Efrajima a Manasesa.“ Tak povýšil Efrajima nad 
Manasesa.  
 
Otcovské požehnání měl v té době velký význam. 
Když požehnal mladšího syna pravicí vyzvedl ho 
nad jeho staršího bratra. Bylo to prorocké 
požehnání.Žehnání je důležité i dnes. 

Modlitba  
 
Bože, děkuji Ti, že tak, jak jsi měl plán 
s Josefovými syny, máš plán i se mnou. Amen. 
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Pamatuj si  
 
 Jákob prorokoval Efraimu, že bude mít víc 

potomků a bude důležitější než jeho starší 
bratr. 

15.října 
 

Genesis 48:21,49:33-50:1-14 Josefovi Izrael řekl: 
„Hle, já umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás 
zpátky do země vašich otců.Když Jákob dokončil 
příkazy svým synům, uložil se opět na lože a 
zesnul. Tak byl připojen k svému lidu. Tu padl 
Josef na tvář svého otce, plakal nad ním a líbal ho. 
Potom přikázal svým služebníkům lékařům, aby 
otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele 
plných čtyřicet dní; tak dlouho totiž trvá 
balzamování. Egypťané ho oplakávali sedmdesát 
dní. Když přešly dny smutku, promluvil Josef k 
nejbližším faraónovým: „Jestliže jsem získal vaši 
přízeň, předložte faraónovi mou prosbu: Můj otec 
mě zapřisáhl slovy: ‚Hle, já umírám. Pochovej mě v 
mé hrobce, kterou jsem si vytesal v kenaanské 
zemi.‘ Dovol, abych tam vystoupil a pochoval 
svého otce; pak se navrátím.“ Farao řekl: „Jen 
vystup a pohřbi svého otce, jak tě zapřisáhl.“I šel 
Josef pochovat svého otce a šli s ním všichni 
faraónovi služebníci, starší jeho domu i všichni 
starší egyptské země, celý Josefův dům a jeho 
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bratři i dům jeho otce. V zemi Gošenu zanechali 
pouze své dítky, svůj brav a skot. Vytáhlo s ním též 
vozatajstvo a jezdectvo. Byl to velmi slavný 
průvod. Když přišli do Goren-atádu, který je u 
Jordánu, dali se do velikého a velmi ponurého 
nářku. Josef tu uspořádal za svého otce 
sedmidenní smuteční slavnost.Kenaanci, 
obyvatelé té země, viděli smuteční slavnost v 
Goren-atádu a pravili: „Egypt má těžký smutek!“ 
Proto pojmenovali to místo, které je u Jordánu, 
Ábel-misrajim (to je Smutek Egypta).Pak synové 
učinili, jak jim otec přikázal.Donesli ho do 
kenaanské země a pochovali ho v jeskyni na poli v 
Makpele; to pole naproti Mamre koupil Abraham od 
ChetejceEfróna, aby měl vlastní hrob. Po otcově 
pohřbu se Josef vrátil do Egypta se svými bratry a 
se všemi, kteří s ním vyšli pochovat jeho otce. 

Modlitba  
 
Bože, děkuji Ti za život Jákoba, že přes to vše 
těžké, co prožil, jsi byl s ním a že je teď u Tebe. 
Amen. 
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Pamatuj si  
 Jákob zemřel a Josef ho pohřbil v jeskyni na 

poli, které pro tyto účely koupil kdysi Abrahám. 
16.října 

 
Genesis 50:15-21 Když si Josefovi bratři 
uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: „Jen aby 
na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno 
zlo, kterého jsme se na něm dopustili.“ Proto mu 
vzkázali: „Tvůj otec před smrtí přikázal: Josefovi 
řekněte toto: ‚Ach, odpusť prosím svým bratrům 
přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili 
zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha 
tvého otce to přestoupení.‘“ Josef se nad jejich 
vzkazem rozplakal.Pak přišli bratři sami, padli před 
ním a řekli: „Tu jsme, měj nás za otroky!“Josef jim 
však odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh?Vy jste 
proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; 
tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu 
četný lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o 
vaše děti.“ Tak je těšil a promlouval jim k srdci.  
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Josefovi bratři se báli, aby se jim Josef nechtěl 
pomstít za to vše, když už jejich otec nežil. Josef 
byl ale milosrdný a odpustil jim. Viděl, že Bůh nad 
ním i nad nimi bděl, zamýšlel dobro a díky tomu 
všemu je zachoval naživu, nezemřeli hlady. 
 
 

Modlitba  
 
Bože, pomoz mi být jako Josef, rozumět Tvým 
záměrům a mít milosrdné srdce. Abych se nikdy 
nechtěl mstít, ale vidět Tvé jednání v mém životě. 
Amen. 
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Pamatuj si                                               
 
 Josef bratrům odpustil a byl vděčný Bohu, že 

díky zvláštním Božím cestám se zachránila 
celá jejich rodina, izraelský národ. 

 
 

17.října 
 

Genesis 50:22-26 Josef sídlil v Egyptě i s domem 
svého otce a byl živ sto deset let.Syny Efrajimovy 
viděl do třetího pokolení. Též synové Makíra, syna 
Manasesova, se zrodili na Josefova kolena. Potom 
Josef svým bratrům řekl: „Já umírám, ale Bůh vás 
jistě navštíví a vyvede vás odtud do země, kterou 
přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.“ 
zapřisáhl syny Izraelovy slovy: „Bůh vás jistě 
navštíví a pak odtud vynesete mé kosti.“ I umřel 
Josef, když mu bylo sto deset let; nabalzamovali 
ho a položili do rakve v Egyptě. 
 
I Josef nakonec zestárl, dožil se svých pravnoučat, 
a ve věku 110 let zemřel. Znal Boží zaslíbení, že 
jednou jejich potomky Hospodin vyvede z Egypta. 
Toužil, aby tehdy vyvezli i jeho rakev a pohřbili ho 
v zaslíbené zemi.  
Když Izrael opouštěl Egypt, opravdu odnesli i 
Josefovu rakev. Ale to je už jiný příběh 😊. 
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Modlitba  
 
Děkuji Ti, Bože za Tvé slovo, na které se vždy 
můžu spolehnout. Co ty řekneš, to se stane. Amen.  
 
 
 

 
 
 

Pamatuj si                                               
 
 Josef zemřel ve věku 110 let. 
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 Věděl, že jednou jeho potomky Bůh z Egypta 
vyvede. 

 Prosil, aby jeho kosti vynesli taky z Egypta a 
pohřbili ho v zaslíbené zemi. 

 


