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Josef byl neprávem zavřen 
do vězení jeho dřívějším 
pánem, Potífarem.  Ve vězení 
byl Josef velice poslušný  
a nápomocný.  Dozorce 
důvěryhodnému Josefovi 
věřil natolik, že  
mu přenechal  
dohled nad celým  
vězeňským děním.   
Protože Bůh  
byl s Josefem,  
vězení se stalo  
lepším místem  
pro všechny. 1 2



„Naplánuj uchovat  
potraviny teď- během  
sedmi dobrých let,” radil 
Josef faraónovi, „nebo  
tvoji lidé budou  
hladovět k smrti.”   
„Bůh je s tebou,”  
Farao deklaroval,  
„budeš správcem  
nade vším v  
Egyptě, na  
druhém místě  
za mnou.” 

Sluha však na Josefa zapomněl, až  
do doby, kdy se jednoho dne Farao  
probudil velmi rozrušen. „Měl jsem  
sen,”                                           
 
 
 
 
 

vykřikl. Ale žádný z jeho 
                                 mudrců mu nemohl 

                                       vysvětlit jeho význam. 
  Pak si číšník vzpomněl na 
 Josefa ve vězení.  Řekl o 

                            něm faraónovi. 

„Nikdo nám nemůže vysvětlit,  
co naše sny znamenají,” 
odpověděli utrápení muži.   
„Bůh může!” řekl Josef.    
„Řekněte mi vaše sny.” 

   Ten ihned pro Josefa poslal.   
„Tvůj sen je poselství od Boha,” řekl  
Josef králi, „Egypt bude mít sedm let  
hojnosti, pak sedm let strašného hladu.” 

„Tvůj sen znamená, že za tři dny budeš 
zpátky u krále a získáš opět jeho 
přízeň,” řekl Josef číšníkovi.  „Vzpomeň  
                          si prosím na mě a  
                          požádej faraóna,  
                          aby mě osvobodil.”   
                          Pro pekaře  
                          měl však  
                          špatnou  
                          zprávu.   
                          „Zemřeš  
                          za tři dny,”  
                          řekl Josef.   
                          Oba sny  
                          se naplnily. 

Králův pekař a číšník byli  
ve vězení.  „Proč jste tak  
smutní?”  zeptal se jich  
Josef jednoho  
dne. 
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Jákob a jeho synové byli zmateni.  „Peníze,  
co jsme utratili za potraviny, jsme našli v  
pytlích s obilím.  Řekli jsme mu, že jsme  
poctiví, a že nejsme vyzvědači.   
Vládce nám také nařídil, že  
musíme přivést Benjamina.” 

Josef byl velmi moudrý.  Předstíral,  
že bratry nezná a mluvil s nimi tvrdě.  
Také zadržel svého bratra  
Šimona jako rukojmí. 

Lidé ze všech zemí chodili do Egypta nakoupit obilí.  
„Musíte jít taky,” Jákob přikázal svým synům, „nebo    
    vyhladovíme k smrti.”  Synové přišli do  
                                    Egypta,  
                                    připraveni  
                                    koupit jídlo. 

„Vezměte si jídlo, běžte domů a vraťte  
se svým nejmladším bratrem,” nařídil,  
„tak budu vědět, že nejste vyzvědači.”  
Bratři si mysleli, že Bůh je  
zřejmě trestá za prodej  
                       Josefa  do  
                        otroctví  
 
                            
                              před               
                              mnoha  
                                lety. 

Jákobovi synové se hluboce skláněli 
před panskou osobou odpovědnou za 
celý Egypt.  Nepoznali Josefa, jejich 
bratra.  Ale Josef je poznal a také si 
vzpomněl na jeho chlapecké sny.  Bůh 
ho povznesl nad jeho bratry. 

Přišlo sedm let hojnosti.  Poté sedm let hladu.   
Jídlo bylo všude vzácné, s výjimkou Egypta, kde  
byly moudře uloženy obrovské zásoby.  Ve vzdálené  
vlasti Josefově, Jákobova rodina byla velmi hladová. 
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Jákob a Josef  
byli v Egyptě 
usmířeni a celá 
rodina žila v  
míru a hojnosti. 

Josef již nebyl schopen skrývat svou    
 lásku ke své rodině.  Poslal všechny 

                             Egypťany  
                             ven a pak  

                                    začal  plakat.  
                             „Já jsem 

                                   Josef, bratr 
 váš, kteréhož  

                                   jste prodali  
                                  do Egypta.” 

 

                                  Ohromeni a 
                                    plni strachu, 

                                bratři nic 
                              neříkali. 

Když Josef uviděl Benjamina, nařídil svým 
služebníkům, aby připravili velkou hostinu.  Bratři 
byli pozváni.  „Je váš otec živ a zdráv?” zeptal 
se Josef.  Možná přemýšlel o tom, jak by mohl 
přivést celou rodinu dohromady. 

„Nebojte se mě, Bůh mě  
učinil pánem v Egyptě,  
 
 
 
 
 

abych vám  
zachránil životy  
v tomto hladomoru.   
Jděte, přiveďte mého  
otce.  Budu se o vás  
starat.” 

Josef chtěl také vědět, jestli bylo 
jeho bratrům líto hříchu, kterého  
se dopustili před mnoha lety.   
Po banketu je obvinil z  
krádeže.  „Abych vás  
potrestal, budu držet  
Benjamina jako mého  
otroka,” řekl Josef.   
 
„Můj pane, vezmi si můj  
život místo něj,” prosil  
Juda.  Josef věděl, že  
Juda, který tenkrát  
navrhl prodat Josefa,  
byl skutečně změněn. 

Jákob však nechtěl nechat 
Benjamina odejít.  Brzy ale byly 
potraviny vyčerpány.  Bratři se 
proto museli vrátit do Egypta.  
A Benjamin šel s nimi. 
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Konec 

60 8 

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 

Bůh povznese Josefa-otroka 
 

Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

1. knize Mojžíšově 39-45 

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