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Izák byl velmi rád, když jeho syn Jákob 
přišel domů.  Dokonce i jeho bratr Ezau 
ho s potěšením přivítal. 



I když ho předtím chtěl zabít. Ale synové 
Jákoba rádi nebyli. Měli zlost, že jejich 
mladší bratr Josef byl tatínkův  
nejoblíbenější. 



Jeho bratři ho nenáviděli víc, když se 
jim Josef zmínil o snu, který měl. 



      Řekl jim totiž: „Na poli můj svazek snopu    
      zůstal stát a vaše snopy se mému snopu  
      klaněly.”  Tento sen znamel, že jednoho 

                                             Dne bude Josef  
                                              důležitější než  

                                                     jeho bratři. 



V jeho druhém  
snu viděl, jak  
se mu klanělo 
slunce, měsíc a 
jedenáct hvězd. 



Tu se rozzlobil i 
jeho otec.  Že by 
se i otec, matka a 
všichni jeho 
bratři měli před 
ním sklánět? 



Jednoho dne poslal Jákob Josefa za 
svými bratry, aby se podíval, jestli je 
vše s nimi i s ovcemi v pořádku. 



Jakmile ho v dálce spatřili, smluvili se 
proti němu: „Hle mistr snů sem přichází!  
Pojďte, zabijeme ho!” Josef však žádné  
  nebezpečí netušil. 



Ale Rúben, ten nejstarší bratr 
nesouhlasil a zvolal: „Neprolévejte krev. 



Radši ho vhoďte do této cisterny.”  
Chtěl ho pak sám večer vysvobodit a  
přivést k otci.  



Jakmile  
Josef přišel  
k bratrům,  
strhli z něho 
pestře tkanou  
suknici, kterou  
mu otec dal, 
vzali ho a hodili 
do cisterny.  
Byla prázdná  
a bez  
vody. 



Když byl Rúben pryč, táhla kolem 
karavana velbloudů do  
Egypta.  „Pojďte,  
prodejme Josefa,” řekl  
Juda bratrům. 



Ti ho uposlechli a prodali ho  
za dvacet šekelů stříbra.  



Plný slz a strachu, Josef bezmocně 
přihlížel, zatímco ho kolébavý velbloud 
odváděl daleko od domova a rodiny. 



„Je tato 
suknice 
Josefa?  Je 
celá od krve.  
Našli jsme  
ji v poušti,” 
ptali se krutí 
bratři otce. 



Chtěli, aby 
Jákob uvěřil, že 
ho sežrala divá 
zvěř.  I roztrhl 
Jákob svůj šat a 
truchlil pro syna 
mnoho dní.  
Nikdo ho nemohl 
utěšit. 



V Egyptě se musel Josef cítit velmi  
osamělý a plný úzkosti.  Toužil být 
doma.   Ale nebylo úniku. Stal se    
                           otrokem v domě  
                           významného 
                           Egypťana Potífara. 
                     Potífar viděl, že Josef  
                     byl velice spolehlivý a   
                     pracovitý. 



„Ve všem co činíš, ti 
dopřává Hospodin zdaru,” 
řekl Potífar Josefovi 
jednoho dne, „ustanovím 
tě proto správcem svého 
domu a svěřím ti vše, co 
mám na  
starost.” 



A od té chvíle žehnal Hospodin 
Potífarovu domu kvůli Josefovi.   
Dal mu bohatou úrodu i mnoho  
majetku. 



Josef stáledůvěřoval Bohu a věrně 
ho uctíval, ale nesnáze na něj dloho  
nedaly čekat. 



Potífarova žena byla bezbožná a 
zlomyslná.  Chtěla po Josefovi, aby  
nahradil místo  
jejího muže. 



Ale on odmítl.  Nechtěl se prohřešit  
proti Bohu. 



Když ho chytila za oděv aby ho přinutila, 
nechal jí svůj oděv v ruce a vyběhl ven.  



„Tvůj sluha mě napadl,” stěžovala si 
Potífarova žena,  „když jsem se dala do křiku, 
nechal svůj oděv u mne a utekl ven!”  Potífar                   
                                   vzplanul hněvem. 



Možná věděl, že žena nemluví pravdu.  
Ale něco s tím udělat musel.  Jak to 
vyřeší? 



Potífar vzal 
Josefa a vsadil 
ho do vězení.  
Ačkoliv byl 
nevinný!  Josef 
se ze svých 
nesnází hodně 
učil. 



Nehněval se,  
ani se nestal 
zatrpklým,  
jen spoléhal  
na Boha. 



          Pokud ho bude  
           uctívat bez ohledu  
           na místo kde je a ať     
           se stane cokoliv – Bůh    
           se o něj postará – i   
           v žaláři. 



Oblíbený Syn Prodán do Otroctví 
 

 Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

1. knize Mojžíšově 37-39 

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází  
světlo.”  Žalm 119:130 



Konec 



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem 
obdivuhodném Bohu, který nás stvořil, a 

který chce, abychom ho znali. 
 

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které 
On nazývá hříchem.  Trestem hříchu je 

smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás 
zemřel na kříži a byl potrestán za naše 

hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 
Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš 

Jej, aby Ti odpustil Tvé hříchy, On to 
učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a 

Ty s Ním budeš žít navěky. 



Pokud věříš tomu, že toto je pravda, 
řekni to Bohu: 

Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že 
jsi se stal člověkem, aby jsi zemřel za 

mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím 
vstup do mého života a odpusť mi mé 
hříchy, abych i já mohl mít nyní nový 

život a jednoho dne být s Tebou 
navždy.  Pomoz mi Tě poslouchat a žít 

pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!   
Jan 3:16 
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