
GN 37 – JOSEF A JEHO 

BRATŘI

- VZTAH JOSEFA A JEHO BRATRŮ

- JOSEFOVY SNY

- HLEDÁNÍ BRATRŮ

- PLÁNOVÁNÍ SMRTI JOSEFA

- PRODÁNÍ DO OTROCTVÍ

Josef v cisterně, biblická ilustrace



1) ZAČÍNÁ JOSEFŮV PŘÍBĚH
Genesis 37:1 Jákob se usadil v zemi putování svého otce, v zemi kenaanské.

2 Toto je rodopis Jákobův. Sedmnáctiletý Josef pásl s bratry ovce. Mládenec byl se syny žen 

svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef o nich přinesl jejich otci zlou zprávu.

3 Izrael miloval Josefa nade všechny své syny, protože byl jeho synem ve stáří, a udělal mu 

bohatě vyšívanou suknici.

4 Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a 

nedokázali s ním pokojně promluvit.

5 Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě více.

6 Řekl jim: Poslechněte si prosím sen, který jsem měl.

7 Hle, vázali jsme na poli snopy. Tu můj snop povstal a zůstal stát, a vaše snopy obcházely 

kolem a klaněly se mému snopu.

8 Bratři mu řekli: Opravdu budeš nad námi kralovat? Skutečně nám budeš vládnout? A 

nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slovům ještě více.

9 Měl znovu jiný sen a vyprávěl ho svým bratrům: Hle, znovu jsem měl sen, a v něm se mi 

klanělo slunce, měsíc a jedenáct hvězd.

10 Vyprávěl ho otci a bratrům. Otec ho okřikl: Jakýs to měl sen? Cožpak snad přijdeme já, tvá 

matka a tvoji bratři, abychom se ti klaněli k zemi?
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1) ZAČÍNÁ JOSEFŮV PŘÍBĚH
11 Bratři na něho žárlili, ale otec to zachovával v mysli.

12 Bratři pak odešli, aby pásli ovce svého otce v Šekemu.

13 Izrael řekl jednou Josefovi: Což nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, pošlu tě k nim. Řekl 

mu: Tady jsem.

14 Izrael mu řekl: Jdi se prosím podívat, jak se daří tvým bratrům a ovcím a přines mi zprávu. 

Tak ho poslal z chebrónského údolí a on přišel do Šekemu.

15 Když bloudil tou krajinou, potkal ho nějaký muž a zeptal se ho: Co hledáš?

16 Odpověděl: Hledám své bratry. Pověz mi, prosím, kde pasou.

17 Ten muž mu řekl: Odtáhli odsud, protože jsem je slyšel říkat: Pojďme do Dótanu. Josef šel za 

svými bratry a nalezl je v Dótanu.

18 Oni ho viděli zpovzdálí, dříve než se k nim přiblížil, a záludně se proti němu domluvili, že ho 

usmrtí.

19 Říkali jeden druhému: Hle, mistr snů přichází.

20 Nuže pojďte, zabijme ho a hoďme ho do jedné z těchto cisteren a řekneme, že ho sežrala 

divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů.

21 Uslyšel to Rúben a zachránil ho z jejich ruky. Řekl: Nezabíjejme ho!
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1) ZAČÍNÁ JOSEFŮV PŘÍBĚH
Genesis 37:22 Dále jim Rúben řekl: Neprolévejte krev. Hoďte ho do té cisterny v pustině, ale 

ruku na něho nevztahujte. To řekl, aby ho vysvobodil z jejich ruky, aby ho přivedl zpět k jeho 

otci.

23 Jakmile Josef přišel k bratrům, svlékli z Josefa jeho suknici, tu bohatě vyšívanou suknici, 

kterou měl na sobě,

24 a vzali Josefa a hodili ho do cisterny. Byla to prázdná cisterna, nebyla v ní voda.

25 Pak se posadili, aby pojedli chléb. Když pozvedli oči, tu uviděli karavanu Izmaelitů

přicházející z Gileádu. Jejich velbloudi nesli ladanum, balzám a myrhu dolů do Egypta.

26 Tu řekl Juda svým bratrům: Jaký zisk z toho bude, když zabijeme svého bratra a utajíme 

jeho krev?

27 Pojďte, prodáme ho Izmaelitům, ale svou ruku na něho nevztahujme; vždyť to je náš bratr 

a naše tělo. Bratři Judu poslechli.

28 Když procházeli kolem midjánští obchodníci, vytáhli a vyndali Josefa z cisterny a prodali ho 

Izmaelitům za dvacet šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta.

29 Pak se Rúben navrátil k cisterně a uviděl, že Josef v cisterně není. Roztrhl své roucho,

30 vrátil se ke svým bratrům a říkal: Ten chlapec už tu není. A co já, kam já půjdu?

31 Nato vzali Josefovu suknici, zabili kozla a namočili suknici do krve.
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1) ZAČÍNÁ JOSEFŮV PŘÍBĚH
32 Tu bohatě vyšívanou suknici nechali přinést ke svému otci se slovy: Toto jsme nalezli. 

Prozkoumej to, prosíme. Je to suknice tvého syna, nebo není?

33 Poznal ji a řekl: To je suknice mého syna Josefa! Sežrala ho divá zvěř! Josef je jistě rozsápán!

34 Jákob roztrhl své roucho, vzal si přes bedra pytlovinu a po mnoho dní truchlil pro svého 

syna.

35 Všichni jeho synové a všechny jeho dcery povstali, aby ho potěšili, ale nechtěl se dát 

potěšit a říkal: Truchlící sestoupím ke svému synovi do podsvětí. Tak nad ním plakal jeho otec.

36 Midjánci Josefa prodali do Egypta faraonovu dvornímu úředníku Potífarovi, veliteli tělesné 

stráže.

37-1D/11



2) RODOPIS JÁKOBŮV
2 Toto je rodopis Jákobův. Sedmnáctiletý Josef pásl ….

Zdánlivě zcela nelogicky to vypadá, že se bude mluvit 

o Jákobovi a mluví se o Josefovi.

Dnes již máme mnoho archeologických nálezů 

hliněných tabulek, které nám ukazují na styl psaní – bez 

úvodu, ale velmi formální závěr (podobně i kodex 

Chamurapiho). 

Na konci tabulky se napsalo jméno autora nebo 

vlastníka.

Až po verš 2 popisuje události Jákob a toto je jeho 

závěr a následuje vyprávění, které sepsal Josef.

37-2/11

Enuma Elish – Babylonský 

epos o stvoření světa



3) VZTAHY V RODINĚ
3 Izrael miloval Josefa nade všechny své syny, 

protože byl jeho synem ve stáří, a udělal mu 

bohatě vyšívanou suknici. 4 Když jeho bratři 

viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, 

začali ho nenávidět a nedokázali s ním pokojně 

promluvit.

- Není dobré dávat přednost některým svým 

dětem

- Nejspíš mu chtěl vynahradit to, že neměl 

maminku, možná také proto, že si rozuměli 

duchovně (na rozdíl od ostatních synů – např. 

od Rúbena, Šimeona a Léviho)

- Nespravedlnost v rodině vede k hádkám a 

nedobrým vztahům, následně pak k nenávisti

37-3/11

Jákob žehná Josefovi a 

dává mu bohatě vyšívanou 

suknici, Owen Jones, 1869



4) NENÁVIST
4 Když jeho bratři viděli, že ho otec 

miluje nade všechny bratry, začali ho 

nenávidět a nedokázali s ním pokojně 

promluvit.

5 Jednou měl Josef sen a pověděl ho 

svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě 

více. …. 8 … A nenáviděli ho kvůli jeho 

snům a kvůli jeho slovům ještě více.

11 Bratři na něho žárlili, ale otec to 

zachovával v mysli.

Tato nenávist neměla důvody, ty sny mu 

dal Bůh.

37-4/11

Josef vhozen do cisterny, 

Owen Jones, 1869



4) NENÁVIST
Kde byl počátek této nenávisti?

Genesis 37:2 …. Sedmnáctiletý Josef pásl s bratry 

ovce. Mládenec byl se syny žen svého otce, Bilhy

a Zilpy. Josef o nich přinesl jejich otci zlou zprávu.

Problém začal tím, že synové Bilhy a Zilpy (Dan, 

Neftalí, Gád, Ašer) jednali špatně, dělali zlé věci 

a Josef to řekl otci.

Nakonec se to obrátilo proti Josefovi. Byli nějak 

potrestáni? Ne. Odnesl to Josef.

Dan, Neftalí, Gád, Ašer nejspíše o něm začali 

špatně mluvit a ostatní synové to přijali. Místo 

toho, aby se Josefa zastali – kořen byla žárlivost.

37-4/11

Josef vhozen do cisterny, 

Owen Jones, 1869



5) SNY OD BOHA

7 Hle, vázali jsme na poli snopy. Tu můj snop povstal a zůstal stát, a vaše snopy obcházely 

kolem a klaněly se mému snopu. ….

9 Měl znovu jiný sen a vyprávěl ho svým bratrům: Hle, znovu jsem měl sen, a v něm se mi 

klanělo slunce, měsíc a jedenáct hvězd.

10 Vyprávěl ho otci a bratrům. Otec ho okřikl: Jakýs to měl sen? Cožpak snad přijdeme já, tvá 

matka a tvoji bratři, abychom se ti klaněli k zemi?

37-5/11
Klanící se snopy

- Sen byl od Boha, aby Bůh jasně potvrdil jeho pravdivost, 

byl zopakován 2x

- Ukazuje na to, že Bůh dá Josefovi velkou autoritu

- Nikdo tomu nevěřil, sny se zdály divné, i otec Jákob 

Josefa okřikl – co to tady vykládáš !!

- Ale Jákob tyto sny uchovával v mysli

- Josef chtěl sdílet to, co mu Bůh ukazoval



6) 17-TI LETÝ JOSEF

Když víme, že Josefovi bylo 17 let, když ho 

prodali do otroctví, můžeme spočítat, kolik 

bylo ostatním:

- Jákob je starý 103 let, je rok 1684 př.n.l.

- Izákovi je 168 let, stále ještě žije

- Sourozenci Rúben (24), Šimeon (23), Levi

(22), Juda (21), Dan, Gád (oba 20), Neftalí, 

Ašer, Izachar (všichni 19), Zabulón (18), Dína

(17)

37-6/11

Josef v cisterně, biblická 

ilustrace



7) JOSEF PRODÁN DO OTROCTVÍ

Prozkoumejme chování bratrů Josefa:

- Měli pást v Šekemu, ale pásli v Dótanu – proč? 

Neposlechli svého otce, šli jinam než měli.

- Chtěli zabít vlastního sourozence

- Byli bez slitování

- Posadili se a v klidu jedli i když jejich bratr trpěl

- Neměli problém svého bratra prodat do otroctví (bylo jim 

jedno, co s ním bude)

37-7/11
Mapa putování Josefa



8) ŠPATNÁ ZPRÁVA

Důvodem, proč chtěl Rúben

zachránit Josefa mohl být také 

kvůli tomu, že on pak bude muset 

otci vysvětlovat, co se stalo.

Jákob kdysi oklamal otce kozí kůží, 

teď je oklamán syny krví z kozla.

I když bratři chtěli Josefovi ublížit, 

tak nevědomky naplnili Boží záměr

37-8A/11

Diego Velázquez 1630 

Josefovi bratři přinášejí 

suknici Jákobovi



8) ŠPATNÁ ZPRÁVA

Jak muselo být Jákobovi?

Přišel o syna, s kterým si nejvíce rozuměl, mnoho 

jeho dalších synů se chová nemorálně (Rúben, 

Šimeon, Lévi), Juda odchází z jejich společenství.

Prožíval rozpad toho, co léta budovat, nemá 

žádné příznivé vyhlídky, umřela mu jeho Ráchel.

35 Všichni jeho synové a všechny jeho dcery 

povstali, aby ho potěšili, ale nechtěl se dát potěšit 

a říkal: Truchlící sestoupím ke svému synovi do 

podsvětí. Tak nad ním plakal jeho otec.

Jak ho mohli potěšit, když tam chyběla pravda?

37-8B/11
James Tissot, Jáko pláče 

kvůli svému synu Josefovi



9) JOSEF PŘEDOBRAZEM JEŽÍŠE

Je více jak 100 stejných znaků mezi Josefem a 

Ježíšem a postupně je budeme probírat.

- Josef prodán za 20 šekelů=80denárů (Ježíš za 30 

stříbrných=120 denárů)

- Byl zrazen svými bratry (Ježíš také)

- Byl vydán pohanům (Ježíš vydán římským 

vojákům)

- Potrestání bylo nespravedlivé (Ježíš umírá i když 

nic neprovedl)

- Bratři ho nenáviděli (Ježíše také)

- Bratři plánovali jeho smrt (podobně i u Ježíše) 

- Naplnili tím nevědomky Boží vůli (úplně stejně 

jako u Ježíše)

- Josefa svlékli ze suknice (Ježíše také)

- Lhali Jákobovi (historka o unesení Ježíšova těla)
37-9A/11

Mladý Josef prodán jeho 

bratry, biblická ilustrace



9) JOSEF PŘEDOBRAZEM JEŽÍŠE

Je více jak 100 stejných znaků mezi Josefem a 

Ježíšem a postupně je budeme probírat.

- Bůh Josefovi zjevil, co bude v budoucnosti 

(Ježíš také věděl, jaká bude budoucnost)

- Josefovi se vysmívali (podobně i Ježíš)

- Josefovi nerozuměli, dokonce ani jeho otec 

tomu nerozuměl (podobně i Ježíš)

- Josef byl nástrojem v rukou Boha, díky němu 

byli jeho bratři zachráněni (Ježíš zachránil celý 

svět od hříchů)

- Nikdo se ho nezastal, jen Rúben chtěl trest 

zmírnit (Ježíš byl také sám, učedníci utekli, 

Petr ho zapřel)

37-9B/11

Josef prodán, 

Rabbi Reuven Mann



10) JSME V BOŽÍCH RUKOU

Bůh si může použít i tyto těžké věci a 

může je proměnit na dobré.

Žalmy 107:35 Pustinu mění v jezero, 

vyprahlou zemi v prameny vod,

….Neboť moudrost i sílu má on; 

21 časy i příležitosti mění on. Krále 

sesazuje, krále nastoluje; mudrcům 

moudrost dává a poznání těm, kdo 

umějí pochopit.

37-10/11

Ford Madox Brown, 

Barevná suknice, 1864


