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� Texty na tento týden - Gn 34; Žd 11:17–22; Dt 4:29; 1J 3:1.2; Gn 39; Ef 6:1–13 
 

� Základní verš 
„Ale vy, milovaní, protože to víte p�edem, st�ezte se, abyste nebyli oklamáni svodem t�ch neodpov�dných 

lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele 

Ježíše Krista. Jemu bu� sláva nyní a až do dne v��nosti.“ (2Pt 3:17.18) 
 

   Mladík se d�kladn� rozhlížel do dálky. Nakonec je p�ece jen zahlédl. Své bratry hledal už n�kolik dní. 
Zrychlil krok, mával jim a radostn� na n� volal. Když se k nim však p�iblížil, vid�l jen zachmu�ené tvá�e,    
v nichž bylo vid�t leccos, jen ne radost a srde�né p�ivítání. Jeho vlastní brat�i ho cht�li zabít. Kdyby nebylo 
Rubena, celý p�íb�h by skon�il velmi rychle. Ruben však našt�stí p�esv�d�il bratry, aby Josefa jen hodili do 
prázdné nádrže na vodu. Pozd�ji p�išel Juda s plánem, jak se zbavit bratra a ješt� si n�co vyd�lat jeho prode-
jem jakési procházející karavan�. Ukázkový p�íklad nefunk�ní rodiny! 
   V život� d�láme mnoho d�ležitých rozhodnutí, ale nem�žeme si vybrat, do jaké rodiny se narodíme. 
Nikdo není dokonalý a nikdo z nás nemá bezchybnou rodinu a perfektní rodinné vztahy. N�kte�í z nás pro-
žívají požehnání díky rodi��m, sourozenc�m a jiným �len�m rodiny, kte�í odrážejí Boží lásku. Mnozí se 
však musejí vyrovnávat se vztahy, které mají k ideálu po�ádn� daleko. Rodinné vztahy jsou �asto kompli-
kované a bolestivé, zp�sobují nám neklid a zran�ní. Nez�ídka jsou pro nás velkým emocionálním b�eme-
nem, které n�kdy nev�domky p�enášíme na druhé. 
   Jak m�žeme prožívat Boží pokoj v této oblasti života? Tento týden se budeme v�novat p�íb�hu Josefa       
a jeho rodinným vazbám. Budeme sledovat, jak B�h p�ináší do života lidí uzdravení a klid i p�es nefunk�-
ním rodinné vztahy. 
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci se budeme zamýšlet nad životními osudy patriarchy Josefa a vztahy s jeho nejbližšími, 
které pro n�j nebyly vždy zdrojem klidu a pohody. Zárove� ale uvidíme, jakým zp�sobem p�inášela 
Boží p�ítomnost do jeho života pokoj. 
 

• Žd 11:17–22: Nefunk�ní domov (ned�le) 
• Gn 39:2.9.21: Nové sm��ování (pond�lí) 
• Gn 30:22–24; 39,1.2: Hledání vlastní hodnoty (úterý) 
• Gn 39:7–10: Vztahy podle Boží v�le (st�eda) 
• Gn 39:21–23: Velký spor na vlastní k�ži 
 

NE 1. srpna – Nefunk�ní domov 
Žd 11:17-22  „17Abraham v��il, a proto šel ob�tovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného 

syna byl hotov ob�tovat, a�koli se mu dostalo zaslíbení a bylo mu �e�eno: 18„Z Izáka bude pocházet tvé 

potomstvo.“ 19Po�ítal s tím, že B�h je mocen vzk�ísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zp�t jako p�edobraz bu-

doucího vzk�íšení. 20Izák v��il, a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do budoucna. 
21Jákob v��il, a když umíral, požehnal ob�ma Josefovým syn�m a poklonil se p�itom k vrcholu své berly. 
22Josef v��il, a na sklonku svého života �ekl, že synové izraelští vyjdou z Egypta, a na�ídil, co se má stát    

s jeho kostmi.“ 
Gn 34:25  „Ale t�etího dne, když byli v bolestech, vtrhli bezpe�n� do m�sta s me�em v ruce dva Jákobovi synové, Šimeón 
a Lévi, brat�i Díny, a všechny mužského pohlaví povraždili.“ 
Gn 35:22  „Když Izrael p�ebýval v oné zemi, šel Rúben a ležel s ženinou svého otce Bilhou. Izrael se o tom doslechl... 
Syn� Jákobových bylo dvanáct.“ 
Gn 37:3  „Izrael Josefa miloval ze všech svých syn� nejvíce; vždy� to byl syn jeho stá�í. Proto mu ud�lal pest�e tkanou 
suknici.“ 
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Jk 1:5  „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, a� prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez vý�itek, a bude mu 
dána.“ 
 

PÁ 6. srpna – Podn�ty k zamyšlení 
   V kontextu událostí, které se staly Josefovi, Ellen G. Whiteová napsala: „Máme tu p�íklad pro všechny 
generace, které žijí na zemi. [...] B�h je p�ítomen jako pomoc a Duch je štítem. P�estože jsme obklopeni 
náro�nými pokušeními, existuje zde zdroj moci, na který se m�žeme obrátit, a tak pokušením odolat. Jak 
zu�ivý byl útok na Josefovy principy! Velmi snadno se mohlo stát, že se dostane na scestí. P�esto z�stal 
pevný a odolal. [...] Svou pov�st a své p�esv�d�ení vložil do Božích rukou. A p�estože n�jaký �as strádal      
a prožíval utrpení, p�ipravilo ho to na d�ležitou roli. B�h chránil Josefa a jeho pov�st, kterou se snažil zni�it 
jeho žalobce. Nakonec B�h zp�sobil, že Josef�v charakter naplno zazá�il. B�h pozvedl Josefa dokonce i ve 
v�zení. Poctivost nakonec vždy p�inese své ovoce. Štítem, který chránil Josefovo srdce, byla jeho báze� 
p�ed Hospodinem. Práv� proto byl Josef v�rný a �estný v��i svému pánovi i v��i svému Bohu. Nedbal na 
to, že byl nespravedliv� ponížen p�ed svým pánem, a ten se to možná nikdy nedozv�d�l.“ (1SP 132) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Pokud je n�kdo jen formálním k�es�anem �i kulturním adventistou, nepom�že mu to prožívat klid ve 
vztazích. Jaký je rozdíl mezi „kulturním“ adventistou a skute�ným v��ícím? 
 

2. Sestra XY se práv� p�idala k církvi. Její manžel není v��ící. Svého muže miluje, ale jemu se p�íliš neza-
mlouvají zm�ny, které na ní vidí. Co byste jí poradili na základ� biblických princip�? 
 

3. Ruský spisovatel L. N. Tolstoj napsal: „Všechny š�astné rodiny jsou stejné. Každá neš�astná rodina je 
neš�astná svým vlastním zp�sobem.“ Všechny rodiny jsou n�jakým zp�sobem poznamenány, protože všech-
ny jsou tvo�eny h�íšníky. Každý si do rodiny p�ináší svou vlastní nedokonalost a své vlastní chyby. Jak m�že 
každý z nás díky Boží milosti následovat biblické principy lásky, odpušt�ní nebo nesení b�emen, abychom 
pomohli p�inést uzdravení našim rodinným vztah�m? 
 

4. Mnozí z nás mají zkušenost, že n�jaký �as byly naše vztahy dobré, ale pak se najednou cosi pokazilo nebo 
do našeho života vstoupila n�jaká tragédie. Pro� je v takové situaci d�ležité držet se víry a zaslíbení Božího 
slova? Pro� je v dobrých �asech d�ležité p�ipravovat se i na možný p�íchod potíží? 
 

 
Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 

 
� 
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Mt 5:43-48  „43Slyšeli jste, že bylo �e�eno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávid�t nep�ítele svého.‘ 44Já však vám 
pravím: Milujte své nep�átele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 45abyste byli syny nebeského Otce; protože on 
dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déš� posílá na spravedlivé i nespravedlivé. 46Budete-li milovat ty, kdo milují vás, 
jaká vás �eká odm�na? Což i celníci ne�iní totéž? 47A jestliže zdravíte jenom své bratry, co �iníte zvláštního? Což i poha-
né ne�iní totéž? 48Bu�te tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ 
 

�T 5. srpna – Velký spor na vlastní k�ži 
Gn 39:21-23  „21Ale Hospodin byl s ním, rozprost�el nad ním své milosrdenství a zjednal mu p�íze�         

u velitele pevnosti; 22ten Josefovi sv��il všechny v�zn� v pevnosti. �ídil vše, co se tam m�lo d�lat. 23Velitel 

pevnosti nedohlížel na nic, co mu sv��il, pon�vadž s Josefem byl Hospodin; všemu, co �inil, dop�ával 

Hospodin zdaru.“ 
Gn 39:11-20  „11Jednoho dne p�išel do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích v dom� nebyl. 12Tu ho chytila 
za od�v se slovy: „Spi se mnou!“ Ale on jí nechal sv�j od�v v ruce, utekl a vyb�hl ven. 13Když vid�la, že jí nechal sv�j 
od�v v ruce a utekl ven, 14k�ikem p�ivolala služebnictvo a vykládala jim: „Hle�te, p�ivedli nám Hebreje, a on se u nás 
bude miliskovat! P�išel za mnou a cht�l se mnou spát. Proto jsem se dala do takového k�iku. 15Jak slyšel, že se dávám do 
k�iku a volám, nechal sv�j od�v u mne, utekl a vyb�hl ven.“ 16Uložila od�v u sebe, dokud nep�išel jeho pán dom�. 17Jemu 
vykládala totéž: „P�išel za mnou ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám p�ivedl, a cht�l se se mnou miliskovat. 18Když jsem 
se dala do k�iku a volala, nechal sv�j od�v u mne a utekl ven.“ 19Jakmile Josef�v pán uslyšel slova své ženy, která ho 
ujiš�ovala: „Jak �íkám, tohle mi provedl tv�j otrok,“ vzplanul hn�vem, 20vzal Josefa a vsadil ho do pevnosti, tam, kde byli 
v�zn�ni královi v�z�ové. Tak se Josef ocitl v pevnosti.“  
Gn 40:1-23  „1I stalo se po t�ch událostech, že �íšník egyptského krále a peka� se proh�ešili proti svému pánu, egyptské-
mu králi. 2Farao se na oba své dvo�any rozlítil, na nejvyššího �íšníka a na nejvyššího peka�e, 3a dal je do vazby v dom� 
velitele t�lesné stráže p�i pevnosti, kde byl uv�zn�n Josef. 4Velitel t�lesné stráže Josefa ustanovil, aby jim posluhoval. 
N�jaký �as byli ve vazb�. 5Tu oba dva m�li sen, �íšník i peka� egyptského krále, uv�zn�ní v pevnosti; téže noci m�l každý 
sv�j sen volající po výkladu. 6Když k nim Josef ráno p�išel, vid�l, jak jsou sklí�eni. 7Zeptal se faraónových dvo�an�, kte�í 
s ním byli v dom� jeho pána ve vazb�: „Pro� jste dnes tak zamlklí?“ 8Odv�tili mu: „M�li jsme sen, avšak není tu nikdo, 
kdo by jej vyložil.“ Josef jim nato �ekl: „Což vykládat sny není v�c Boží? Jen mi je vypravujte.“ 9Nejvyšší �íšník vypravo-
val tedy Josefovi sv�j sen: „Ve snu jsem pojednou p�ed sebou vid�l vinnou révu 10a na té rév� t�i výhonky. Sotva réva 
vypu�ela, hned rozkvetla a její hrozny dozrály. 11V ruce jsem m�l faraónovu �íši. Bral jsem hrozny, vytla�oval je do 
faraónovy �íše a podával jsem mu ji do ruky.“ 12Josef mu pravil: „Toto je výklad snu: T�i výhonky jsou t�i dny; 13již po 
t�ech dnech tvou hlavu farao povýší a tvou hodnost ti vrátí. Budeš faraónovi podávat do ruky jeho �íši podle d�ív�jšího 
práva, kdy jsi býval jeho �íšníkem. 14Vzpomeneš-li si na m�, až se ti dob�e povede, prokaž mn� milosrdenství: upozorni na 
m� faraóna a vyvedeš m� z tohoto domu. 15Vždy� jsem byl ukraden z hebrejské zem� a zde jsem se nedopustil naprosto 
ni�eho, za� by m� m�li vsadit do jámy.“ 16Když nejvyšší peka� vid�l, že Josef dob�e vykládá, �ekl mu: „Také já jsem m�l 
sen: Hle, m�l jsem na hlav� t�i košíky pe�iva. 17V nejho�ejším košíku byly všelijaké pokrmy, upe�ené pro faraóna. A ptáci 
je jedli z košíku na mé hlav�.“ 18Josef odpov�d�l: „Toto je výklad snu: T�i košíky jsou t�i dny. 19Již po t�ech dnech tvou 
hlavu farao povýší nad tebe – ob�sí t� na d�ev�. A ptáci budou z tebe rvát maso.“ 20Stalo se pak t�etího dne, v den faraó-
nových narozenin, že farao vystrojil hody pro všechny své služebníky. Uprost�ed svých služebník� povýšil hlavu nejvyšší-
ho �íšníka a hlavu nejvyššího peka�e: 21nejvyššího �íšníka znovu dosadil do jeho �íšnického ú�adu, aby podával faraónovi 
do ruky �íši, 22a nejvyššího peka�e ob�sil, jak jim vyložil Josef. 23Nejvyšší �íšník si však na Josefa nevzpomn�l; zapomn�l 
na n�ho. 
Ef 6:1-13  „1D�ti, poslouchejte své rodi�e, protože to je spravedlivé p�ed Bohem. 2‚Cti otce svého i matku svou‘ je p�ece 
jediné p�ikázání, které má zaslíbení: 3‚aby se ti dob�e vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘ 4Otcové, nedrážd�te své d�ti 
ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. 5Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou 
pokorou a z up�ímného p�esv�d�ení jako Krista. 6Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kte�í 
rádi plní Boží v�li 7a lidem slouží ochotn�, jako by sloužili Pánu. 8Víte, že Pán odm�ní každého, kdo n�co dobrého u�iní, 
a� je to otrok nebo svobodný. 9Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhr�žek. Víte p�ece, že jejich i váš Pán je    
v nebesích, a ten nikomu nestraní. 10A tak, brat�í, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 11Oble�te plnou Boží 
zbroj, abyste mohli odolat �áblovým svod�m. 12Nevedeme sv�j boj proti lidským nep�átel�m, ale proti mocnostem, silám 
a všemu, co ovládá tento v�k tmy, proti nadzemským duch�m zla. 13Proto vezm�te na sebe plnou Boží zbroj, abyste se 
mohli v den zlý postavit na odpor, všechno p�ekonat a obstát.“ 
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PO 2. srpna – Nové sm��ování 
Gn 39:2.21  „2S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar... 
21Hospodin byl s ním, rozprost�el nad ním své milosrdenství…“ 
Gn 39:9  „[Josef �ekl:] Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a proh�ešit se proti Bohu!“ 
Dt 4:29  „Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho , budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem 
a celou svou duší.“ 
Joz 24:15  „Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstv�m, kterým 
sloužili vaši otcové, když byli za �ekou Eufratem , nebo božstv�m Emorejc�, v jejichž zemi sídlíte. Já a m�j d�m budeme 
sloužit Hospodinu.“ 
1Pa 16:11  „Dotazujte se na v�li Hospodinovu a jeho moc, jeho tvá� hledejte ustavi�n�.“ 
Ž 14:2  „Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vid�t, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží v�li .“ 
P� 8:10  „P�ijm�te mé napomenutí, nikoli st�íbro, spíše poznání, než p�evýborné ryzí zlato.“ 
Iz 55:6  „Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.“ 
 

ÚT 3. srpna – Hledání vlastní hodnoty 
Gn 30:22-24  „22I rozpomenul se B�h na Ráchel, vyslyšel ji a otev�el její l�no. 23Ot�hotn�la, porodila 

syna a �ekla: „B�h od�al mé pohan�ní.“ 24Dala mu jméno Josef (to je P�idej-[B�h])...“ 

Gn 39:1.2  „1Josef byl odveden dol� do Egypta. Od Izmaelc�, kte�í ho tam dovedli, si ho koupil Egyp�an 

Potífar, faraón�v dvo�an, velitel t�lesné stráže. 2S Josefem však byl Hospodin...“ 
Gn 29:18  „Jákob si Ráchel zamiloval; proto �ekl: „Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel.““ 
Gn 27:3.4  „3Vezmi si nyní zbran�, toulec a luk, vyjdi na pole a n�co pro m� ulov. 4P�iprav mi oblíbenou pochoutku        
a p�ines mi ji, a� se najím, abych ti mohl požehnat, d�íve než um�u.““ 
Iz 43:1  „Nyní toto praví Hospodin, tv�j stvo�itel, Jákobe, tv�rce tv�j, Izraeli: „Neboj se, já jsem t� vykoupil, povolal 
jsem t� tvým jménem, jsi m�j.“ 
Mal 3:17  „Ti budou, praví Hospodin zástup�, v den, který p�ipravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, 
jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží.“ 
J 1:12  „T�m pak, kte�í ho p�ijali a v��í v jeho jméno, dal moc stát se Božími d�tmi.“ 
J 15:15  „Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co �iní jeho pán. Nazval jsem vás p�áteli, nebo� jsem 
vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ 
� 8:14  „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ 
1J 3:1.2  „1Hle�te, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni d�tmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme sv�tu 
cizí, že nepoznal Boha. 2Milovaní, nyní jsme d�ti Boží; a ješt� nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu 
budeme podobni, protože ho spat�íme takového, jaký jest.“ 
 

ST 4. srpna – Vztahy podle Boží v�le 
Gn 39:7-10  „7Po t�chto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahled�la a naléhala: „Spi se 

mnou!“ 8Ale on odmítl a žen� svého pána �ekl: „Pokud m� tu m�j pán má, nestará se o nic, co je v dom�; 

sv��il mi všechno, co má. 9V tomto dom� není nikdo v�tší než já. Nevy�al z mé správy nic, jen tebe, proto-

že jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a proh�ešit se proti Bohu!“          
10A t�ebaže se Josefovi nabízela den co den, nevyhov�l jí, aby k ní ulehl a byl s ní.“ 
Gn 39:1-6  „1Josef byl odveden dol� do Egypta. Od Izmaelc�, kte�í ho tam dovedli, si ho koupil Egyp�an Potífar, faraó-
n�v dvo�an, velitel t�lesné stráže. 2S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar; byl v dom� svého egyptského 
pána. 3Jeho pán vid�l, že je s ním Hospodin a že všemu, co on �iní, dop�ává Hospodin zdaru. 4Josef proto získal jeho 
p�íze� a posluhoval mu. Potífar ho ustanovil správcem svého domu a sv��il mu všechno, co m�l. 5A od té chvíle, co ho 
Egyp�an ustanovil ve svém dom� nade vším, co m�l, žehnal Hospodin jeho domu kv�li Josefovi. Hospodinovo požehnání 
bylo na všem, co m�l, v dom� i na poli. 6Ponechal tedy všechno, co m�l, v rukou Josefových. Nestaral se p�itom o nic, 
leda o chléb, který jedl. Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu.“ 
1S 16:7  „Hospodin však Samuelovi �ekl: „Nehle� na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, nebo� já jsem ho zamítl. 
Nejde o to, jak se dívá �lov�k. �lov�k se dívá o�ima, Hospodin však hledí srdcem.““ 
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