Guido Reni, Josef a
Putifarova žena,1650

GN 39 – JOSEF U PUTIFARA

-

JOSEF SPRÁVCEM DOMU

-

PUTIFAROVA ŽENA

-

FALEŠNÉ OBVINĚNÍ

-

JOSEF VE VĚZENÍ

1) U POTÍFARA
Genesis 39:1 Josef byl přiveden dolů do Egypta. Od Izmaelitů, kteří ho tam odvedli, ho koupil
faraonův dvorní úředník, Egypťan Potífar, velitel tělesné stráže.
2 A Hospodin byl s Josefem, a proto byl úspěšný člověk. Zůstal v domě svého egyptského
pána.
3 Jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že všemu, co dělá, Hospodin dopřává v jeho rukou
úspěch.
4 Josef nalezl v jeho očích milost a sloužil jemu samému. Potifar ho ustanovil nad svým
domem a všechno, co měl, svěřil do Josefových rukou.
5 A od té doby, co ho ustanovil nad svým domem a nade vším, co měl, Hospodin kvůli
Josefovi Egypťanovu domu žehnal. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl, jak v
domě, tak na poli.
6 Všechno, co měl, zanechal v Josefových rukou a nestaral se s ním o nic kromě chleba, který
jídal. Josef byl krásné postavy a krásného vzhledu.
7 Stalo se po těch věcech, že žena jeho pána pozvedla k Josefovi oči a řekla: Lehni si se
mnou.
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1) U POTÍFARA
8 On však odmítl a ženě svého pána řekl: Hle, když jsem zde, můj pán se nestará o to, co se v
domě děje, a všechno, co má, svěřil do mých rukou.
9 Nikdo není v tomto domě větší než já a nevyňal z mé správy nic kromě tebe, protože jsi jeho
žena. Jak bych mohl spáchat takové zlo a zhřešit proti Bohu?
10 I když mluvila k Josefovi den co den, neuposlechl ji, aby k ní ulehl a byl s ní.
11 Jednoho dne přišel do domu, aby dělal svou práci, a nikdo z domácích v domě nebyl.
12 Tu ho uchopila za oděv se slovy: Lehni si se mnou! Zanechal svůj oděv v její ruce, utíkal a
odešel ven.
13 Když viděla, že zanechal svůj oděv v její ruce a utekl ven,
14 svolala své domácí a říkala jim: Podívejte, přivedl nám hebrejského muže, aby s námi
laškoval! Přišel ke mně, aby se mnou ležel, ale hlasitě jsem křičela.
15 Když uslyšel, že jsem začala hlasitě křičet, zanechal svůj oděv u mě, utíkal a odešel ven.
16 Nechala si jeho oděv u sebe, dokud jeho pán nepřišel domů,
17 a povídala mu totéž: Přišel ke mně ten hebrejský otrok, kterého jsi nám přivedl, a chtěl se
mnou laškovat.
18 Ale když jsem začala hlasitě křičet, zanechal svůj oděv u mne a utekl ven.
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1) U POTÍFARA
19 Když jeho pán slyšel slova své ženy, která mu říkala: To a to mi tvůj otrok udělal, vzplanul
hněvem,
20 vzal ho a uvrhl ho do věznice, do místa, kde byli vězněni královští vězni. Tak se tam ocitl ve
věznici.
21 Ale Hospodin byl s Josefem a rozprostřel nad ním milosrdenství a dal mu milost v očích
velitele věznice.
22 Velitel věznice svěřil všechny vězně ve věznici do Josefových rukou, takže řídil všechno, co
se tam dělalo.
23 Velitel věznice nedohlížel na nic, co bylo v jeho rukou, protože Hospodin byl s ním. Co
Josef činil, tomu Hospodin dopřával úspěch.

39-1C/10

2) EGYPTSKÝ DVŮR

Busta Senusreta 1. Altes
Museum Berlin

Josef je odveden do Egypta ve věku 17 let, jedná se o rok 1684
př.n.l.
Bylo to nejspíše za vlády faraona Senusreta 1, Josef přichází do
Egypta cca desátého roku jeho vlády, dostává se do
domácnosti velitele tělesné stráže faraona Potífara. (Standartní
chronologie uvádí dobu jeho vlády 1920-1875 př.n.l.)
Josef se mohl dostat na mnohá místa, ale Bůh to vedl tak, aby
mohl být blízko egyptského dvora.
To znamená, že se mohl setkávat s mnoha lidmi, kteří byli blízko
faraona.
Podobně jako Jákob byl Josef pracant a velmi schopný
člověk, Josef se ve velmi krátké době vypracoval z posledního
otroka až na správce domu Potífara (sloužil jen jemu).
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3) FARAON SENUSRET I.
Byl synem Amenemheta I., jeho tažení proti Lybijcům
popisuje povídka o Sinuhetovi – na základě tohoto díla
napsal Mika Waltari známý historický román Egypťan
Sinuhet (ten ale mluví o jiné době).
Jedna z králových manželek ho chtěla zavraždit, ale
včas toto spiknutí odhalil, vládl 45 let.
Za jeho vlády došlo k velkému rozmachu – nechal
postavit mnoho lodí na moře a na plavbu po Nilu,
zavlažovací systém, stavěl chrámy a paláce, došlo k
rozkvětu veškerého umění.
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Nejstarší zachovaný obelisk vEgyptě,
postavený za vlády tohoto krále,
Heliopolis

4) JOSEF SPRÁVCEM
Potifar ho ustanovil nad svým domem a
všechno, co měl, svěřil do Josefových
rukou. 5 A od té doby, co ho ustanovil
nad svým domem a nade vším, co měl,
Hospodin kvůli Josefovi Egypťanovu domu
žehnal. Hospodinovo požehnání bylo na
všem, co měl, jak v domě, tak na poli.
6 Všechno, co měl, zanechal v
Josefových rukou a nestaral se s ním o nic
kromě chleba, který jídal.
Je to podobné jako Lában s Jákobem,
Potifar se o nic nestaral, všechno za něj
udělal Josef.
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Josef a putifarova žena
Filippo Falciatore (1737-1768)

5) POKUŠENÍ
…7 Stalo se po těch věcech, že žena jeho pána pozvedla k Josefovi oči a řekla: Lehni si se
mnou. 8 On však odmítl a ženě svého pána řekl: Hle, když jsem zde, můj pán se nestará o to,
co se v domě děje, a všechno, co má, svěřil do mých rukou. 9 Nikdo není v tomto domě větší
než já a nevyňal z mé správy nic kromě tebe, protože jsi jeho žena. Jak bych mohl spáchat
takové zlo a zhřešit proti Bohu? 10 I když mluvila k Josefovi den co den, neuposlechl ji, aby k ní
ulehl a byl s ní. 11 Jednoho dne přišel do domu, aby dělal svou práci, a nikdo z domácích v
domě nebyl. 12 Tu ho uchopila za oděv se slovy: Lehni si se mnou! Zanechal svůj oděv v její
ruce, utíkal a odešel ven.
Vytrvale dnem za dnem odmítal návrhy Potífarovy ženy – proč?
Protože důvěřoval Pánu, vždy zachovával Boží zákon, nechtěl
zhřešit vůči Bohu.
I když prožíval ve svém životě nespravedlnost, nezahořkl, ale dál
chtěl sloužit Pánu – všechno čiňte jako byste činili Pánu.
Chtěl se líbit Bohu, ne lidem (Gal.1:10)
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Orazio Gentileschi (15631639) Josef a Putifarova žena

5) POKUŠENÍ
Pokušení může přicházet každý den, i když už jsme křesťané dlouho, tak to neznamená, že
nemůžeme s něčím bojovat. Den co den může Ďábel přicházet a něco nám nabízet, zde to
bylo v podobě manželky jeho pána.
Odmítl jí, protože důvěřoval Pánu, že má pro něj něco lepšího. Kdyby byl v rezignaci, pak by si
mohl říct – stejně je to jedno, nikdo to nevidí, Bůh na mě zapomněl.
Jak obstát před pokušením?
Podobně jako Josef … Zanechal svůj oděv v její ruce, utíkal a
odešel ven. Raději uprchni, než abys padl.
Musíš utéct i za cenu toho, že tam necháš něco svého.
- 1 Timoteovi 6:11 Ale ty, Boží člověče, před tím utíkej! Usiluj o
spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
- 2 Timoteovi 2:22 Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o
spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z
čistého srdce.
- Matouš 26:41 Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení.
Duch je sice ochotný, ale tělo slabé.“
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Bartolomé Esteban Murillo
(cca1640) Josef a Put. žena

6) ĎÁBEL NENÍ GENTLEMAN
Ďábel si neříká – teď je na tom špatně, teď je na dně, teď na něj nebudu útočit, až se trochu
vzchopí.
Takto to nedělá! Právě když jsme na dně, cítíme se osamocení, opuštění, v depresi, tak
zaútočí.
Řvoucí lev
1 Petrův 5:8 Buďte střízliví a bděte! Váš
protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a
hledá, koho by pohltil.
Efezským 6:11 Oblečte si celou výzbroj Boží,
abyste se mohli postavit proti Ďáblovým
nástrahám.
Nakonec i manželka Putifara se mu musela
klanět, ale nejprve musel obstát v pokušení.
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6) ĎÁBEL NENÍ GENTLEMAN
Josef odmítnul vše, co mu bylo nabízeno, přes silný nátlak. Ta žena měla prostředky, které on
neměl.
Podobně i Ježíš odmítl vše, co mu Ďábel nabízel a byl to také silný nátlak.
Kdyby Josef podlehl té ženě, měla by ho ve
své moci, stal by se jejím otrokem. I když byl
v nízkém postavení, tak se jí vzepřel.
Kdyby Ježíš podlehl, stal by se otrokem
Ďábla, měl by ho ve své moci.
Proč nepodlehli?
Věděli, že Bůh má pro ně svůj plán! Ale
kdyby Josefovi Bůh ukázal, co vše bude
muset vytrpět, možná by mu řekl ne.
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Ježíšovo pokušení na poušti,
biblická ilustrace

7) DALŠÍ NESPRAVEDLNOST
Byl věrný, pracoval vytrvale, všechno dělal pečlivě,
nepodlehl pokušení – výsledek? Jak byl odměněn lidmi a
Bohem za svou věrnost?
19 Když jeho pán slyšel slova své ženy, která mu říkala: To
a to mi tvůj otrok udělal, vzplanul hněvem, 20 vzal ho a
uvrhl ho do věznice, do místa, kde byli vězněni královští
vězni. Tak se tam ocitl ve věznici.
Mohl mít pocit, že Bůh ho opustil, že nemá cenu být
věrný, protože výsledek byl, že byl v ještě horší situaci než
předtím.
Přesto to překonal a dál byl Bohu věrný.
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Cigoli(1559-1613)) Josef a
Putifarova žena, 1610

7) DALŠÍ NESPRAVEDLNOST
Evangelium, které se dnes hlásá, říká:
Staň se křesťanem a budeš se mít skvěle !
Bible nám ale tady v Genesis 39 říká něco úplně jiného:
- Pokud chceš plně následovat Boha jako Josef, pak tě
to bude něco stát, můžeš se dostat i do vězení
- Součástí života křesťana je i pronásledování 2 Timoteovi 3:12 Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu
Ježíši, budou pronásledováni.
- Součástí života s Ježíšem je i to, že Tě lidé nebudou
chápat.
Josef a Putifarova žena,
39-7B/10
biblická ilustrace

8) VE VĚZENÍ
22 Velitel věznice svěřil všechny vězně ve
věznici do Josefových rukou, takže řídil
všechno, co se tam dělalo.
23 Velitel věznice nedohlížel na nic, co bylo v
jeho rukou, protože Hospodin byl s ním. Co
Josef činil, tomu Hospodin dopřával úspěch.
Místo, aby byl zahořklý, tak měl naději, že to
Bůh změní – proto se snažil všechny obtíže
překonat. Věřil Bohu, že o něm ví. Takže i ve
vězení byl pozitivní, pracoval a nakonec to
bylo jako u Potifara – velitel se o nic nemusel
starat, věděl, že Josef to všechno vyřeší.
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Guido Reni, Josef a
Potifarova žena, 1630

9) NADĚJE
Když máme naději do budoucnosti, tak jdeme dál.
Židům 10:23 Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný;
Židům 6:10 Neboť Bůh není nespravedlivý, takže by zapomněl na vaši práci a lásku, kterou
jste projevili jeho jménu, když jste posloužili - a ještě sloužíte - svatým.
11 Toužíme však, aby každý z vás projevoval stejnou horlivost k nabytí plné jistoty naděje,
která vytrvá až do konce,
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Josef sváděn Putifarovou
ženou, biblická ilustrace

10) JDI DÁL
Josef je nám příkladem, jak překonávat naše obtíže,
že se nemáme vzdávat a propadat depresím,
hořkostem.
Římanům 10:11 neboť Písmo praví: ‚Každý, kdo v
něho věří, nebude zahanben.‘
Žalmy 119:6 Tehdy nebudu zahanben, když si budu
hledět všech tvých příkazů.
1 Petrův 2:6 Proto stojí v Písmu: ‚Hle, kladu na Siónu
kámen úhelný, vyvolený, vzácný; kdo v něj věří, jistě
nebude zahanben.‘
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Josef sváděn Putifarovou
ženou, biblická ilustrace

