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Bůh má pro nás plán, úkol, má pro Tebe víc, než co si dovedeš představit. 
Jsou okamžiky, kdy si myslíme, Bůh o mě ztratil zájem. Nic pro něj neznamenám. 
Proč mne vede tak těžkou cestou? 
Možná proto, že má pro tebe víc, a kdyby tě nechal tam, kde jsi, nemohl bys ho poznat, nemohl bys prožít 
jeho velikost, slávu a moc, nemohl bys bát nástrojem v jeho ruce. 
Protože má pro tebe Bůh víc, vede tě někdy i těžkými úseky života, ale důvěřuj mu!  
 
Může se jednat o velké věci, ale také o lidsky viděno malé, ale v očích Božích velké! 
Rachab zachránila Izraelské zvědy, spustila je v koši z hradeb města (Jozue 2) 
Ananiáš – modlí se za Saule a vkládá na něj ruce (Skutky 9) 
Jonáš – zvěstuje Boží soud, a Ninive činí pokání (Jonáš) 
 
 
Bůh chce pro Tebe víc! 
 

Gn 50,15 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." 
16 Proto mu vzkázali: "Tvůj otec před smrtí přikázal: 
17 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. 
18 Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli: "Tu jsme, měj nás za otroky!" 
19 Josef jim však odvětil: "Nebojte se. Což jsem Bůh? 
20 Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval 
naživu četný lid. 
21 Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti." Tak je těšil a promlouval jim k srdci. 
 
 
 
Josef, milovaný a upřednostňovaný syn, nenáviděný bratr, muž s velkým duchovním obdarováním, 
sebevědomý, schopný, možná trochu naivní, ale poslušný, pokorný a důvěřivý. 
Nemilosrdně podvedený, zneužitý a ponížený svými bratry. 
Otrok, vydaný na milost a nemilost svému Pánu. 
Otrok, který se svou pracovitostí, poctivostí, pílí, stává správcem význačného egyptského hodnostáře 
(Potífar, dvořan, velitel faraonovy tělesné stráže). 
Nespravedlivě obviněný, vězeň, který nemá zastání, nemá šanci na amnestii, na nový život. 
Hospodin pro něj měl plán, úkol, postavení. Vše, čím musel Josef projít, dopustil jen a je proto, aby se stal 
z Josefa (Bůh přidá, rozhojní – v souvislosti: dá další dítě_1.M 30,24) Safenat Peneach – zachránce světa. 

Gn 30,24 Dala mu jméno Josef (to je Přidej-Bůh) a dodala: "Kéž mi Hospodin přidá ještě dalšího syna." 
Gn 41,45 A farao Josefa pojmenoval Safenat Paneach (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. 

Hospodin přidal – Benjamina, ale při jeho porodu Ráchel umírá. 
 
 
1. Josef ve své rodině. 

Měl výsadní postavení. Byl syn milované manželky Ráchel.  
Otec ho nade vše miloval. Preferoval ho před ostatními bratry.  
Josef byl člověkem, který měl vztah s Hospodinem. V Jeho příběhu nečteme o tom, že by se modlil, 
rozmlouval s Bohem, ale vidíme na každém jeho kroku, že měl s Bohem vztah. 
Bůh mu dával sny. Byl člověkem vizí. Možná je neuměl dobře zpracovat, byl přímý, co viděl, o tom hovořil, 
a tak si udělal z bratrů nepřátele. Dokonce i otec a matka ho museli napomenout, když jim vyprávěl o tom, 
že se mu klanělo 11 hvězd, měsíc a slunce… 
Jako prvorozený syn nejmilovanější ženy, by se jistě stal pokračovatel rodu. Dostal by největší dědictví, 
stal by se pokračovatelem duchovní linie Bohem vyvolených otců:  Abraham-Izák-Jákob-Josef… 
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Ale Bůh měl pro něho připraveno víc! 
Proto nemohl zůstat v domě svého otce Jákoba. Bůh ho potřeboval jinde, v jiné zemi, kultuře, národě. Bůh 
ho potřebuje pro Egypt. Ale nepřichází tam jako bohatý Josef, syn Abrahama, Izáka a Jákoba, je do Egypta 
přiveden v okovech, jako otrok. 
 
 
2. Otrokem v Egyptě 

Izmaelci (Mediánci) ho nabízí k prodeji v Egyptě. Kupuje ho význačný muž Potífar, velitel faraonovy tělesné 
stráže. Jeden z mnoha otroků, ale na Josefovi bylo Boží požehnání. Pán domu si toho všiml (Boží 
požehnání nejde přehlédnout), a tak se Josef - otrok se vypracoval na správce celého Potífaorva domu. 
Hospodin mu ve všem žehnal. 
Josef mohl mít svou karieru, mohl se oženit, mít rodinu děti, možná získat svobodu, zařadit se do egyptské 
společnosti, žít klidný život na poměrně vysokém společenském žebříčku. 
Mohl dosáhnout toho nejvyššího postavení, na které otrok kdy mohl pomyslet.  
Ale Hospodin pro něj měl vyšší cíl. Chtěl pro něj víc. 
A proto musel z Potífarovu domu odejít. 
Sám by nikdy neodešel. Hospodin dovolil, aby byl vystaven pokušení. A přesto, že v pokušení Josef obstál, 
Hospodin dovolil, aby byl nespravedlivě obviněn a odsouzen. 
Dostává se do vězení. 
 
 
3. Vězněm v žaláři 

Když přišel jako otrok do Egypta a vypracoval sena správce Potífarova domu, byl to zázrak. Ale teď je na 
tom mnohem hůře, než na začátku. Obviněn ze zneužití svého postavení, obviněn z pokusu o znásilnění, 
bez šance na spravedlivý soud, bez šance na milost. 
Lidsky viděno, konec slibné kariery, konec všech snů a vizí, z pevnosti (kde byly umístěni královi vězni) není 
cesty zpět. 
Konec Božích plánů: Ne, i zde je s ním Hospodin – rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu 
přízeň u velitele pevnosti. 
Gn 39,21-23 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. 

Hospodin měl pro Josefa připraveno víc, než aby měl na starost vězení. I tam pro něj měl úkol (dát naději 
vrchnímu číšníkovi), možná dát naději i dalším vězňům. Nečteme o tom, že by tam Josef svědčil o 
Hospodinu, ale jsem přesvědčen, že pokud nad ním viděl šéf vězení Boží požehnání, viděli to i vězni. A 
možná mnozí vyměnili své bůžky za Hospodina, Boha Josefova… 
Proč Bůh dopustil dlouhý pobyt ve vězení? Nevíme, možná aby se Josef naučil pokoře, možná aby 
vyzkoušel jeho věrnost a oddanost… 
Podstatné – vězení nebyl Hospodinů cíl. Bylo to místo, odkud měl jít Josef dál. Možná schválně volil 
Hospodin tuto cestu, aby dokázal svou moudrost a moc. Ne z domu velitele stráže na dvůr faraona, ale 
z vězení!  
 
 
4. Druhý po faraonovi 
Josef je z vězení přiveden před faraona. Oholil se, převlékl si šat a rovnou z „jámy“ na výsluní! Z vězení 
před nejmocnějšího muže světa – faraona. Má mu vyložit sen.  
Zde už Josefovi nepomůže jeho pracovitost, poctivost, věrnost, zde potřebuje Boží zjevení.  
A Hospodin mu ho dal. Dává nejen výklad, ale ukazuje i na řešení situace. Předpovídá dobu sedmileté 
prosperity a pak 7 let hladu.  
To je to místo, které pro něj měl Bůh připravené. Pro tuto chvíli ho vychovával. A Josef obstál. 
 
Obstál nejen v tom, že přinesl řešení pro Egypt (tam spíš vidím Josefa jako Boží nástroj).  
Ale obstál i ve vztazích – a to byl jeho zápas! 
Jak asi proběhlo setkání Potífara, jeho bývalého pána s Josefem, který teď stál nad ním. Jak s ním naloží? 
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A s jeho manželkou, která ho nejdřív sváděla, a pak křivě obvinila? Bible o tom nepíše, ale věřím, že Josef 
obstál. Nemstil se. Ale jistě řekl Potífarovi pravdu.  
Obstál i při setkání se svými bratry. Odpustil jim, přijal je k sobě, dal jim výjimečné postavení. 
Obstál v řízení říše. Zůstal pokorný. Zůstal Božím nástrojem. 
Pokorný – jinak by mu Hospodin nemohl žehnat, a on mu žehnal i v tomto postavení! 
 
 
 
5. Safenat Peneach – zachránce světa 
Bůh pro něj měl připraveno víc. Měl se stát Božím nástrojem. K záchraně Izraele, Egypťanů, k záchraně 
tehdejšího světa před hladem.  
Proto  

 musel opustit otcův dům 
 byl nespravedlivě sesazen z úspěšně získané pozice v domě Putifara  
 byl vsazen do vězení  

ABY SE DOSTAL TAM, KDE HO CHTĚL MÍT HOSPODIN  
 

Bůh pro něj chtěl víc! 
Stal se zachráncem světa! 
 
 
 
 

Bůh chce pro tebe víc! 
 
 
Od Josefa se chci učit dvě věci: 
 
Důvěru 
To, čím nás provádí, není proto, že nás chce trápit, o něco ošidit, něco nám vzít, ale má pro nás větší plán, 
než si dovedeme představit. 
(Např. věčnost, nebe, dovedeme si vůbec představit, jak nádherné to bude, být s Bohem? A my se 
soustřeďujeme na zem, jako by to bylo to nejlepší, co kdy můžeme mít) 
Josef nebyl pasivní. Důvěra a očekávání na Hospodina není pasivita.  
Všude, kam ho Bůh postavil – kam se dostal (i když skutečnost byla ta, že ho tam hodili lidé – Bůh to 
dopustil…) byl věrný a očekával na Hospodina.  
Jistě mnohdy podléhal únavě, šla na něj deprese, prožíval marnost, ale důvěra v Hospodina a věrnost vždy 
zvítězila. A to bylo to, k čemu se Hospodin vždy znovu a znovu přiznal. 
 
Věrnost 
Věrnost Bohu samotnému, jeho přikázání, pravidlům. 
Josef byl věrný – nepodlehl, ale odmítnul pokušení Potífarovy manželky, i když ho to stálo mnoho. 
Ze správce majetku se stává vězeň. Když je ve vezení, nezahořkl, nestěžuje se, neříká: už ani krok navíc, 
nestáhnul se do pozadí, nešel cestou nejmenšího odporu. 
Pracoval, byl poctivý, pravdivý, ochotný…  
A když mu správce vězení vše podřídil, nezneužil své postavení, nesnažil se získat protekci, lepší podmínky. 
Zklamal se v lidech, ale nezahořkl. Když byl číšník na pokraji zhroucení, vyložil mu sen, dodal naději. Ano, 
čekal, že si na něj vzpomene a zastane se ho, poukáže na jeho nevinu a pomůže mu z vězení. Ale i když se 
to nestalo, vidíme u něho věrnost a důvěru v Hospodina. 
A Hospodin nezapomněl. Číšník ano, Hospodin ne. 
Protože Bůh je věrný! 
Dokonce, i když my jsme nevěrní! 

2Tm 2,13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 
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Věrnost je i v tom, že respektujeme Boží zákony, pravidla. 
Někdy to vypadá, že díky tomu prohráváme, ale poslední slovo má Bůh! 
Dodržovat Boží přikázání se vyplatí! I v dnešní společnosti! 
Ať už se to týká manželství, výchovy dětí, podnikání, zaměstnání, vztahů ve společnosti… 
 
Josef nebyl nevěrný, ale my často nevěrní jsme. 
Vyčítáme lidem (jeden druhému, společnosti, církvi), či Bohu.  
 
Příběh Josefa neoplývá mnoha slovy vyznání lásky k Bohu, nejsou tam místa, která by nás inspirovala 
k modlitbám, četbě Písma, k vnitřnímu vztahu k Bohu. Nejsou tam zázraky jako odpověď na modlitby…  
Na začátku má sny od Boha, a nakonec vyznává, že za tím vším byla Boží ruka. 
Ale to, co se událo mezi tím, nám mezi řádky vypovídá o Josefově důvěře v Hospodina a věrnosti. 
A o tom to je. 
Ne o slovech, o vzletných vyznáních lásky, ale o praktickém, opravdovém životě s Bohem. Bez potlesku 
tribun, bez titulků v novinách, bez obdivu okolí jak velká je naše víra, jací jsme modlitebníci, či jak známe 
Písmo. 
V každém okamžiku života, navzdory okolnostem: důvěra a věrnost. 
 
Jób: 
Jb 13,15 By mne i zabil, což bych [v něho] nedoufal? 
 
 
 
 
Židům 11,21 kapitola o svědcích víry 

Žd 11,22 Josef věřil, a na sklonku svého života řekl, že synové izraelští vyjdou z Egypta, a nařídil, co 
se má stát s jeho kostmi. 

Bůh měl pro něj připraveno ještě něco dalšího – Josef to věděl, proto nařídil, aby až vyjdou z Egypta (po 
400 letech) vzali jeho kosti a pochovali je v zemi, kterou jim Hospodin jednou dá. 
Bůh měl pro něj připraveno víc. Tak, jako má i pro nás připraveno víc. 
Věčnost s Bohem! Nebe, Boží království! 
To Josef věděl, to očekával. Cílem nebylo být Zachráncem světa, ale být celo věčnost s tím, kterého byl 
předobrazem. S Ježíšem, který je skutečný zachránce světa. Zachránce můj a tvůj, protože za nás položil 
život. ABY NÁS S MÍŘIL S BOHEM, aby nám otevřel cestu k Bohu. 
 
 
 
 


