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� Texty na tento týden - Genesis 37-41 
 

� Základní verš 
„�ekli si mezi sebou: ‚Hle, mistr sn� sem p�ichází!‘“ (Gn 37:19) 
 

   Josef�v p�íb�h (Genesis 37–50) od jeho prvních sn� v Kenaanu (Gn 37,1–11) až po jeho smrt v Egypt� 

(Gn 50,26) vypráví poslední �ást knihy Genesis. Kniha Genesis se v�nuje Josefovi více než kterémukoli 

jinému patriarchovi. P�estože je Josef pouze jedním z Jákobových syn�, v knize Genesis je p�edstaven jako 

velký patriarcha, podobn� jako Abraham, Izák a Jákob. 

   P�i studiu uvidíme, že Josef�v život vyzdvihuje dv� d�ležité teologické pravdy: (1) B�h plní své sliby, (2) 

B�h m�že zm�nit zlo v dobro. 

   Tento týden se zam��íme na rané období Josefova života. Byl Jákobovým oblíbeným synem, kterému 

ironicky p�ezdívali baal ha-chalomot (Gn 37,19), což doslova znamená „mistr sn�“. Nazna�uje to, že Josef 

byl „odborníkem“ na sny a jejich výklad. Takové ozna�ení se k n�mu hodí, protože Josef sny nejen má, 

rozumí jim a prorocky je vykládá, ale tyto sny se napl�ují v jeho život�. 

   Ve studovaných kapitolách op�t uvidíme opakované potvrzení Boží proz�etelnosti, a to i p�es zlo a h�íš-

nost lidského srdce. 
 

� Osnova lekce: 
   Touto lekcí otevíráme záv�re�nou �ást knihy Genesis, která se zam��uje na osudy Jákobova syna 
Josefa. P�i studiu tohoto týdne budeme sledovat jeho životní pou� od d�tství až do situace, kdy se 
dostává jako otrok do Egypta. 
 

• Gn 37:1–11 - Rodinné problémy (ned�le) 
• Gn 37:18–24 - Útok na Josefa (pond�lí) 
• Gn 38:24–26 - Juda a Támar (úterý) 
• Gn 39:7–12 - Josef jako otrok v Egypt� (st�eda) 
• Gn 41:25–31 - Faraónovy sny (�tvrtek) 
 

NE 5. �ervna – RODINNÉ PROBLÉMY 
Gn 37:1-11  „1I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host, v zemi kenaanské. 2Toto je 
rodopis Jákob�v. Sedmnáctiletý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen 
svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef p�inášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. 3Izrael Josefa miloval ze 
všech svých syn� nejvíce; vždy� to byl syn jeho stá�í. Proto mu ud�lal pest�e tkanou suknici. 4Když brat�i 
vid�li, že ho otec miluje nade všechny bratry, za�ali ho nenávid�t a nepromluvili na n�ho pokojného 
slova. 5Jednou m�l Josef sen a pov�d�l jej svým bratr�m; nenávid�li ho pak ješt� více. 6�ekl jim totiž: 
„Slyšte prosím, jaký jsem m�l sen: 7Vážeme na poli snopy. Tu povstane m�j snop a z�stane stát. A hle, 
vaše snopy obcházely kolem n�ho a klan�ly se mému snopu.“ 8Brat�i mu odpov�d�li: „To budeš nad 
námi kralovat jako král �i mezi námi vládnout jako vlada�?“ A nenávid�li ho pro jeho sny a pro jeho 
slova ješt� víc. 9M�l pak ješt� jiný sen a vypravoval jej svým bratr�m: „M�l jsem op�t sen: Klan�lo se mi 
slunce, m�síc a jedenáct hv�zd.“ 10To vypráv�l otci a bratr�m. Otec ho ok�ikl: „Jaký žes to m�l sen? Že     
i já, tvá matka a tvoji brat�i p�ijdeme, abychom se p�ed tebou sklán�li k zemi?“ 11Brat�i na n�ho žárlili, 
ale otec na to nep�estával myslet.“ 
2S 13:18  „M�la na sob� pest�e tkanou suknici; takové �ízy totiž oblékaly královské dcery panny. Jeho sluha ji tedy 
vyvedl a zav�el za ní dve�e.“ 
1Pa 5:2  „P�evahu mezi svými bratry m�l Juda; z n�ho m�l vzejít vévoda, ale prvorozenství náleželo Josefovi.“ 
Gn 41:32  „Dvakrát byl sen faraónovi opakován proto, že slovo od Boha je nezvratné a B�h to brzy vykoná.“ 
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Mt 20:26.27  „26Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, bu� vaším služebníkem; 27a kdo chce být 
mezi vámi první, bu� vaším otrokem.“ 
 

PO 6. �ervna – ÚTOK NA JOSEFA 
Gn 37:18-24  „18Jakmile ho [Josefa] v dálce spat�ili, ješt� než se k nim p�iblížil, smluvili se proti n�mu, že 
ho usmrtí. 19�ekli si mezi sebou: „Hle, mistr sn� sem p�ichází! 20Poj�te, zabijme ho! Pak ho vhodíme do 
n�které cisterny a �ekneme: Sežrala ho divá zv��. A uvidíme, co bude z jeho sn�!“ 21Když to uslyšel Rú-
ben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal: „P�ece ho nebudeme ubíjet!“ 22Dále jim Rúben �ekl: 
„Neprolévejte krev. Vho�te ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na n�j nevztahujte!“ Cht�l ho         
z rukou bratr� vysvobodit a p�ivést k otci. 23Jakmile Josef p�išel k bratr�m, strhli z n�ho suknici, tu suk-
nici pest�e tkanou, kterou m�l na sob�. 24Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody.“ 
Gn 37:12-17.25-36  „12Brat�i pak odešli, aby pásli ovce svého otce v Šekemu. 13Tu Izrael �ekl Josefovi: „Zdalipak nepa-
sou tvoji brat�i v Šekemu? Poj�, rád bych t� za nimi poslal.“ On mu odv�til: „Tu jsem.“ 14Izrael mu �ekl: „Jdi a podívej 
se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v po�ádku, a podej mi zprávu.“ Poslal ho tedy z chebrónské doliny a on p�išel do 
Šekemu. 15Tu ho nalezl n�jaký muž, jak bloudí po poli, a zeptal se ho: „Co hledáš?“ 16Odv�til: „Hledám své bratry. 
Pov�z mi prosím, kde pasou.“ 17Muž mu �ekl: „Odtáhli odtud. Slyšel jsem, jak �íkají: ‚Poj�me do Dótanu.‘“ Josef tedy 
šel za svými bratry a nalezl je v Dótanu. … 25Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spat�ili, jak od Gileádu 
p�ichází karavana Izmaelc�; jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Táhli s tím dol� do Egypta. 26Juda �ekl 
bratr�m: „�eho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme? 27Poj�te, prodejme ho Izmaelc�m, ale 
sami na n�ho nesahejme; vždy� je to náš rodný bratr.“ Brat�i ho uposlechli. 28Když midjánští obchodníci jeli kolem, 
vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelc�m za dvacet šekel� st�íbra. Ti p�ivedli Josefa do Egypta. 29Když se Rúben 
vrátil k cistern�, vidí, že tam Josef není. Roztrhl své roucho, 30vrátil se k bratr�m a na�íkal: „Ten hoch tam není. Co si 
jen, co si jen po�nu?“ 31Tu vzali brat�i Josefovu suknici, porazili kozla a suknici namo�ili v krvi. 32Tu pest�e tkanou 
suknici pak dali donést otci se vzkazem: „Tohle jsme nalezli. Pozorn� si to prosím prohlédni: Je to suknice tvého syna, 
nebo není?“ 33Když si ji prohlédl, zvolal: „Suknice mého syna! Sežrala ho divá zv��! Rozsápán, rozsápán je Josef!“       
34I roztrhl Jákob sv�j šat, p�es bedra p�ehodil žín�né roucho a truchlil pro syna mnoho dní. 35P�išli všichni jeho synové        
a všechny jeho dcery, aby ho pot�šili, ale on se pot�šit nedal. Na�íkal: „Ve smutku sestoupím za synem do podsv�tí.“ Tak 
oplakával otec Josefa. 36A Medanci ho prodali do Egypta faraónovu dvo�anu Potífarovi, veliteli t�lesné stráže.“ 
Sk 7:9  „Jákobovi synové žárlili na svého bratra Josefa a prodali ho do Egypta; ale B�h byl s ním.“ 
 

ÚT 7. �ervna – JUDA A TÁMAR 
Gn 38:24-26  „24Asi po t�ech m�sících bylo Judovi oznámeno: „Tvá snacha Támar se dopustila smilstva 
a dokonce je již z toho smilstva t�hotná.“ Juda �ekl: „Vyve�te ji, a� je upálena.“ 25Když už ji vedli, posla-
la svému tchánovi vzkaz: „Jsem t�hotná s mužem, jemuž pat�í tyhle v�ci.“ A dodala: „Pohle� jen pozor-
n�, �í je toto pe�etidlo, š��rka a h�l!“ 26Juda si je pozorn� prohlédl a �ekl: „Je spravedliv�jší než já; 
nedal jsem ji svému synu Šelovi.“ A už k ní nikdy nevešel.“ 
Gn 38  „1Stalo se pak v té dob�, že Juda odešel od svých bratr� a p�ipojil se k adulámskému muži jménem Chíra. 2Tam 
spat�il dceru kenaanského muže, který se jmenoval Šúa. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. 3Ot�hotn�la, porodila syna a Juda 
mu dal jméno Er. 4Znovu ot�hotn�la, porodila syna a dala mu jméno Ónan. 5Nato porodila ješt� dalšího syna a dala mu 
jméno Šela. Bylo to v Kezíbu, kde jej porodila. 6Juda dal Erovi, svému prvorozenému, manželku jménem Támar. 7Jud�v 
prvorozený Er však byl v o�ích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil. 8Juda tedy �ekl Ónanovi: „Vejdi           
k bratrov� žen�, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo.“ 9Ale Ónan v�d�l, že to 
potomstvo nebude pat�it jemu; proto kdykoli vcházel k žen� svého bratra, vypoušt�l semeno na zem, aby svému bratru 
nezplodil potomka. 10Jeho po�ínání bylo v o�ích Hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho. 11Tehdy �ekl Juda své snaše 
Táma�e: „Usa� se v dom� svého otce jako vdova, dokud nedosp�je m�j syn Šela.“ �íkal si však: „ Jen aby také on neze-
m�el jako jeho brat�i!“ Támar tedy odešla a usadila se v otcovském dom�. 12Uplynulo mnoho dní. Judova manželka, 
dcera Šúova, zem�ela. Když se Juda ut�šil, putoval se svým adulámským p�ítelem Chírou za st�iha�i svých ovcí do Timny. 
13Oznámili Táma�e: „Tv�j tchán putuje do Timny ke st�íži svých ovcí.“ 14Tu odložila vdovské šaty, zast�ela se rouškou, 
zahalila se a posadila se p�i vstupu do Énajimu, který je u cesty do Timny. Vid�la totiž, že nebyla dána Šelovi za ženu, 
a�koli už dosp�l. 15Když ji Juda uvid�l, považoval ji za nev�stku, protože si zast�ela tvá�.  
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16Obrátil se k ní, sedící p�i cest�, a �ekl: „Dovol prosím, abych k tob� vešel.“ Nev�d�l totiž, že je to jeho snacha. Otázala 
se: „Co mi dáš za to, že ke mn� vejdeš?“ 17Odv�til: „Pošlu ti k�zle ze stáda.“ �ekla: „Ale dáš mi zástavu, než je pošleš.“ 
18Otázal se: „Co ti mám dát jako zástavu?“ Odv�tila: „Své pe�etidlo se š	�rkou a h�l, kterou máš v ruce.“ Dal jí to        
a vešel k ní. A ona s ním ot�hotn�la. 19Hned nato odešla, odložila roušku a od�la se do vdovských šat�. 20Juda pak poslal 
k�zle po svém adulámském p�íteli, aby vyzvedl od té ženy zástavu; ten ji však nenalezl. 21Vyptával se muž� toho místa: 
„Kde je ta kn�žka, která byla v Énajimu u cesty?“ Odpov�d�li: „Žádná kn�žka zde nebyla.“ 22Vrátil se k Judovi a �ekl: 
„Nenašel jsem ji. Také mužové toho místa pravili: ‚Žádná kn�žka zde nebyla.‘“ 23Juda �ekl: „A� si to nechá; jen když 
nebudeme v opovržení. Vždy� jsem to k�zle poslal, ale tys ji nenašel.“ 24Asi po t�ech m�sících bylo Judovi oznámeno: 
„Tvá snacha Támar se dopustila smilstva a dokonce je již z toho smilstva t�hotná.“ Juda �ekl: „Vyve�te ji, a� je upále-
na.“ 25Když už ji vedli, poslala svému tchánovi vzkaz: „Jsem t�hotná s mužem, jemuž pat�í tyhle v�ci.“ A dodala: „Po-
hle� jen pozorn�, �í je toto pe�etidlo, š	�rka a h�l!“ 26Juda si je pozorn� prohlédl a �ekl: „Je spravedliv�jší než já; nedal 
jsem ji svému synu Šelovi.“ A už k ní nikdy nevešel. 27Nastala chvíle jejího porodu, a hle, v jejím život� byla dvoj�ata. 
28Když rodila, jedno vystr�ilo ruku. Porodní bába na ni rychle p�ivázala karmínovou nitku a �ekla: „Toto vyjde první.“ 
29Ono však stáhlo ruku zp�t, a hle, vyšel jeho bratr. �ekla: „Jakou trhlinou ses prodral!“ A pojmenovali ho Peres (to je 
Trhlina ) . 30Potom vyšel jeho bratr, který m�l na ruce karmínovou nitku. Toho pojmenovali Zerach (to je Rozb�esk)“ 
Rt 4:18-22  „18Toto je rodopis Peres�v: Peres zplodil Chesróna, 19Chesrón zplodil Ráma, Rám zplodil Amínadaba, 
20Amínadab zplodil Nachšóna, Nachšón zplodil Salmu, 21Salmón zplodil Bóaza, Bóaz zplodil Obéda, 22Obéd zplodil Jišaje 
a Jišaj zplodil Davida.“ 
Mt 1:3  „Juda Farese a Záru z Támary, Fares m�l syna Chesróma, Chesróm Arama.“ 
Mt 1:5  „Salmón m�l syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda z Rút, Obéd Isaje.“ 
Mt 1:6  „Isaj Davida krále. David m�l syna Šalomouna z ženy Uriášovy.“ 
 

ST 8. �ervna – JOSEF JAKO OTROK V EGYPT� 
Gn 39:7-12  „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. 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.“ 
Gn 40:3.4  „3Farao je dal 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�.“ 
Gn 41:10-12  „10Farao se kdysi na své služebníky rozlítil a dal m� spolu s nejvyšším peka�em do vazby v dom� velitele 
t�lesné stráže. 11Jedné noci jsme oba m�li sen; každý z nás m�l sen, který volal po výkladu. 12Byl tam s námi hebrejský 
mládenec, otrok velitele t�lesné stráže. Vypravovali jsme mu své sny a on nám je vyložil; každému vyložil, co jeho sen 
znamená.“ 
Gn 39:1-4.9.21.23  „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, takže ho provázel zdar; byl v dom� svého egyptské-
ho 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. … 9V tomto dom� není 
nikdo v�tší než já. Nevy	al z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové 
špatnosti a proh�ešit se proti Bohu!“ …  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 pev-
nosti nedohlížel na nic, co mu sv��il, pon�vadž s Josefem byl Hospodin; všemu, co �inil, dop�ával Hospodin zdaru.“ 
 

�T 9. �ervna – FARAÓNOVY SNY 
Gn 41:25-31  „25Josef faraónovi odv�til: „Faraón�v sen je jeden a týž. B�h faraónovi oznámil, co u�iní. 
26Sedm p�kných krav, to je sedm let. Také sedm p�kných klas� je sedm let. Je to jeden sen. 27Sedm vychrt-
lých a šeredných krav, vystupujících za nimi, je sedm let, stejn� jako sedm prázdných a východním v�trem 
sežehlých klas�; to bude sedm let hladu. 28Když jsem faraónovi �ekl: B�h faraónovi ukázal, co u�iní, 
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34Nech� farao ustanoví v zemi dohlížitele a po sedm let hojnosti nech� vybírá p�tinu výnosu egyptské zem�. 35A� po dobu 
p�íštích sedmi úrodných let shromaž�ují všechnu potravu a ve m�stech a� usklad	ují pod faraónovu moc obilí a hlídají je. 
36Tato potrava zabezpe�í zemi na sedm let hladu, která p�ijdou na egyptskou zemi. A zem� nezajde hladem.““ 
Gn 37:9  „M�l pak ješt� jiný sen a vypravoval jej svým bratr�m: „M�l jsem op�t sen: Klan�lo se mi slunce, m�síc            
a jedenáct hv�zd.““ 
 

PÁ 10. �ervna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
P�e�ti si 20. kapitolu „Josef v Egypt�“ z knihy Na úsvitu d�jin (PP 213–223; NUD 98–103). 

   „Josef a Daniel byli odd�leni od svých rodin a odvedeni do pohanského zajetí už v dob� svého dospívání. 

Zvlášt� Josef pak byl �asto podrobován zkouškám, které p�inášely do jeho života velké zm�ny. V domov� 

svého otce byl milovaným dít�tem, v dom� Potífara otrokem. Pozd�ji se stává jeho d�v�rníkem a spole�ní-

kem. 

   Jako vedoucí pracovník se mnohému nau�il nejen studiem, ale i pozorováním a jednáním s lidmi. Do 

faraónova v�zení se dostal jako nespravedliv� odsouzený v�ze� bez nad�je na spravedlnost a bez vyhlídek 

na propušt�ní. V dob� velké krize byl povolán, aby stál v �ele národa. Co mu umožnilo uchovat si v tom 

všem bezúhonnost? [...] 

   V d�tství byl Josef vyu�ován lásce a úct� k Bohu. V otcov� stanu, pod syrskou hv�zdnou oblohou, slýchal 

vypráv�t p�íb�h o no�ním vid�ní v Bét-elu, o žeb�íku mezi nebem a zemí, o vystupujících a sestupujících 

and�lech i o Bohu, který se tehdy Jákobovi zjevil. Znal i p�íb�h o zápasu u potoka Jabok. Práv� tam se jeho 

otec Jákob, poté co se vzdal svých oblíbených h�ích�, postavil jako vít�z a p�ijal titul Božího knížete. Když 

se Josef jako pastý� staral o otcova stáda, vedl �istý a prostý život. To m�lo p�íznivý vliv na rozvoj jeho 

t�lesných i duševních sil. Spole�enství s Bohem prost�ednictvím p�írody a studium velikých pravd, které 

odevzdával otec svému synovi jako posvátný odkaz, posílily Josefovu mysl a vtiskly mu pevné zásady. 

   B�hem životní krize, kdy se na d�sivé cest� z kenaanského domova do egyptského otroctví naposled 

ohlížel k pahork�m skrývajícím stany jeho rodiny, si Josef vzpomn�l na Boha svého otce. Vzpomínal na 

nau�ení z d�tství a pevn� se rozhodl, že z�stane v�rný a bude vždy jednat tak, jak se pat�í na poddaného 

Krále nebes.“ (Ed 51.52; Vych 32.33) 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Porovnejte Josef�v život se životem Daniela a Ježíše. Jaké spole�né rysy nacházíte? Jak Josef a Daniel 
svým zp�sobem odrážejí Ježíšovy postoje a jednání? 
 

2. Uvažujte spole�n� o otázce na konci �tvrte�ního studia. Jak se m�žeme nau�it d�v��ovat Bohu, i když se 
okolnosti nakonec nezm�ní k dobrému, jak se to stalo v Josefov� p�ípad�? 
 

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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mínil jsem toto: 29P�ichází sedm let veliké hojnosti v celé egyptské zemi. 30Po nich však nastane sedm let 
hladu a všechna hojnost v egyptské zemi bude zapomenuta. Hlad zemi úpln� zni�í. 31V zemi nebude po 
hojnosti ani potuchy pro hlad, který potom nastane, nebo� bude velmi krutý.“ 
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.“ 
Gn 41:1-36  „1Po dvou letech se stalo, že farao m�l sen: Stojí u Nilu. 2Pojednou z Nilu vystupuje sedm krav nápadn� 
krásných a vykrmených a popásají se na �í�ní tráv�. 3A hle, za nimi vystupuje z Nilu jiných sedm krav, nápadn� šeredných 
a vyhublých, a postaví se vedle t�ch sedmi krav na b�ehu. 4A ty nápadn� šeredné a vyhublé sežraly sedm krav nápadn� 
krásných a vykrmených. Vtom farao procitl. 5Když zase usnul, m�l druhý sen. Sedm klas� bohatých a p�kných vyr�stá      
z jednoho stébla. 6A hle, za nimi vyráží sedm klas� hluchých a sežehlých východním v�trem. 7A ty hluché klasy pohltily 
sedm klas� bohatých a plných. Farao procitl; takový to byl sen. 8Když nastalo jitro, byl tak rozrušen, že si dal zavolat 
všechny egyptské v�štce a mudrce. Vypráv�l jim své sny, ale žádný mu je nedovedl vyložit. 9Až promluvil k faraónovi 
nejvyšší �íšník: „Musím dnes p�ipomenout sv�j proh�ešek: 10Farao se kdysi na své služebníky rozlítil a dal m� spolu         
s nejvyšším peka�em do vazby v dom� velitele t�lesné stráže. 11Jedné noci jsme oba m�li sen; každý z nás m�l sen, který 
volal po výkladu. 12Byl tam s námi hebrejský mládenec, otrok velitele t�lesné stráže. Vypravovali jsme mu své sny a on 
nám je vyložil; každému vyložil, co jeho sen znamená . 13A vskutku, jak nám vyložil, tak se i stalo; mn� farao vrátil hod-
nost, ale peka�e dal ob�sit.“ 14Farao si tedy dal zavolat Josefa. Okamžit� ho propustili z jámy. Oholil se, p�evlékl si pláš� 
a p�išel k faraónovi. 15Farao Josefovi �ekl: „M�l jsem sen a nikdo mi jej nedovede vyložit. Doslechl jsem se, že tob� sta�í 
sen slyšet a už jej vyložíš.“ 16Josef faraónovi odpov�d�l: „Ne já, ale B�h dá faraónovi uspokojivou odpov��.“ 17Farao 
tedy k Josefovi mluvil: „Zdálo se mi, že stojím na b�ehu Nilu. 18Pojednou z Nilu vystupuje sedm krav vykrmených a krás-
ného vzhledu a popásají se na �í�ní tráv�. 19A hle, za nimi vystupuje jiných sedm krav, nevzhledných, velice bídného 
vzr�stu a vychrtlých. N�co tak šeredného jsem nevid�l v celé egyptské zemi. 20A ty vychrtlé a šeredné krávy sežraly prv-
ních sedm krav vykrmených. 21A�koli se dostaly do jejich útrob, nebylo znát, že tam jsou. Z�staly nápadn� šeredné jako 
p�edtím. Vtom jsem procitl. 22Pak jsem ve snu vid�l: Z jednoho stébla vyr�stá sedm klas� plných a p�kných. 23A hle, za 
nimi vyráží sedm klas� jalových, hluchých a sežehlých východním v�trem. 24A ty hluché klasy pohltily sedm klas� p�k-
ných. �ekl jsem to v�štc�m, ale nikdo mi nedovedl podat výklad. “ 25Josef faraónovi odv�til: „Faraón�v sen je jeden        
a týž. B�h faraónovi oznámil, co u�iní. 26Sedm p�kných krav, to je sedm let. Také sedm p�kných klas� je sedm let. Je to 
jeden sen. 27Sedm vychrtlých a šeredných krav, vystupujících za nimi, je sedm let, stejn� jako sedm prázdných a východ-
ním v�trem sežehlých klas�; to bude sedm let hladu. 28Když jsem faraónovi �ekl: B�h faraónovi ukázal, co u�iní, mínil 
jsem toto: 29P�ichází sedm let veliké hojnosti v celé egyptské zemi. 30Po nich však nastane sedm let hladu a všechna 
hojnost v egyptské zemi bude zapomenuta. Hlad zemi úpln� zni�í. 31V zemi nebude po hojnosti ani potuchy pro hlad, který 
potom nastane, nebo� bude velmi krutý. 32Dvakrát byl sen faraónovi opakován proto, že slovo od Boha je nezvratné a B�h 
to brzy vykoná. 33A� se tedy farao nyní poohlédne po zkušeném a moudrém muži a dosadí ho za správce egyptské zem�.  
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