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GN 40 – JOSEF VE VĚZENÍ

1) PEKAŘ A ČÍŠNÍK
Genesis 40:1 I stalo se po těch událostech, že se číšník egyptského krále a pekař prohřešili
proti svému pánu, egyptskému králi.
2 A farao se rozhněval na své dva dvorní úředníky, na vrchního číšníka a na vrchního pekaře,
3 a dal je do vazby v domě velitele tělesné stráže, do věznice, kde byl vězněn Josef.
4 Velitel tělesné stráže určil Josefa k nim, aby jim sloužil. Tak byli ve vazbě nějaký čas.
5 Oba měli sen. Oba měli sen téže noci; sen každého měl svůj význam, sen číšníka i pekaře
egyptského krále, kteří byli ve věznici vězněni.
6 Když k nim Josef ráno přišel a uviděl je, hle, byli skleslí.
7 Zeptal se tedy faraonových dvorních úředníků, kteří s ním byli ve vazbě v domě jeho pána:
Proč jsou dnes vaše tváře tak skleslé?
8 Odpověděli mu: Oba jsme měli sen a není, kdo by jej vyložil. Josef jim řekl: Což nenáleží
výklad Bohu? Prosím, vyprávějte mi je.
9 Tedy vrchní číšník vyprávěl Josefovi svůj sen a říkal mu: Ve svém snu jsem před sebou uviděl
vinnou révu
10 a na té révě tři ratolesti. Jakmile vypučela, vyrazily její květy a zrály její vinné hrozny.
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1) PEKAŘ A ČÍŠNÍK
11 V ruce jsem měl faraonův pohár, bral jsem hrozny, vymačkal jsem je do faraonova poháru
a podal jsem pohár faraonovi do ruky.
12 Josef mu řekl: Toto je výklad snu. Tři ratolesti jsou tři dny.
13 Během tří dnů farao povýší tvou hlavu a vrátí tě do tvého úřadu. A budeš podávat
faraonův pohár do jeho ruky podle původního práva, když jsi byl jeho číšníkem.
14 Jen si na mě vzpomeň, až se ti dobře povede, a prokaž mi, prosím, milosrdenství: zmiň se o
mně faraonovi a nechej mě vyjít z tohoto domu.
15 Vždyť jsem byl vskutku ukraden z hebrejské země a ani zde jsem se nedopustil ničeho, zač
by mne měli vsadit do žaláře.
16 Když vrchní pekař viděl, že vyložil sen dobře, řekl Josefovi: Také já jsem ve svém snu něco
viděl: Hle, tři koše pečiva byly na mé hlavě.
17 V nejhořejším koši bylo jídlo pro faraona -- různé pekařské výtvory, a ptáci je jedli z koše na
mé hlavě.
18 Josef odpověděl slovy: Toto je výklad snu. Tři koše jsou tři dny.
19 Během tří dnů farao povýší tvou hlavu od tebe a pověsí tě na dřevo. Ptáci z tebe budou
jíst maso.
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20 Stalo se třetího dne -- v den faraonových narozenin, že udělal hostinu všem svým otrokům
a mezi svými otroky povýšil hlavu vrchního číšníka i hlavu vrchního pekaře.
21 Vrchního číšníka navrátil do jeho úřadu, a podával pohár do faraonovy ruky,
22 a vrchního pekaře pověsil, tak jak jim vyložil Josef.
23 Vrchní číšník však na Josefa nepamatoval, ale zapomněl na něj.

40-1C/10

2) POPIS VĚZENÍ
Je pozoruhodné, že bylo vězení a že tam pracovali. Pro
nás je to normální – vězeň zde stráví nějaký čas jako trest.
Ale v té době tomu tak nebylo. Trest smrti, pokuta nebo
dokonce tělesné mrzačení bylo obvyklým prostředkem k
tomu, aby lidi trpěli za své zločiny v době starověkého
Blízkého východu.
Židé neměli žádné vězení za celou dobu SZ. Ale v Gen.40
čteme něco jiného. Dlouho se to zdálo jako podivné, než
byl rozluštěn papyrus popisující vězení v Egyptě.
Dle tohoto papyru byly dva druhy vězňů – ti, kteří byli
odsouzeni a jako otroci dřeli pro faraona a druzí, kteří
čekali na rozhodnutí, jaký bude jejich trest (vazba). Josef
tedy byl u těchto vězňů, nejspíše tedy Potifar nevěřil své
ženě a Josefův případ se teprve vyšetřoval.
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Papyrus, ink, 35.1446a-e,
Hayes, W C., ed 1972. A
Papyrus of the Late Middle
Kingdom in the Brooklyn
Museum.

3) VRCHNÍ ČÍŠNÍK
Co znamenala funkce vrchního číšníka? Byl to rádce faraona, jeden z jeho
nejbližších spolupracovníků. Kdo naléval faraonovi (nebo řídil, kdo bude
nalévat faraonovi), tomu musel faraon důvěřovat. Zřejmě to byl velmi
vysoký soudní úředník a velmi důvěryhodný člověk. Nejen že ochutnával a
přinášel královské jídlo, ale také dával osobní rady. Byl vždy na stráži proti
spiknutí, aby nikdo nemohl ublížil nebo zabít krále - byl to strážce krále,
poslední obrana krále.
Např. Franz Sigismund hrabě z RINDSMAUL (1736-1796), komorník
rakouského císaře, c. k. komoří, zemský soudce ve Štýrsku a guberniální
rada pro vnitřní Rakousko. Byl to jihlavský rodák.
Nehemjáš 1:11 …..Dopřej dnes, prosím, svému otroku úspěch a dej mu
dojít slitování před tímto mužem. Byl jsem totiž královským číšníkem.
Izajáš 36:2 Nato asyrský král poslal nejvyššího číšníka s ohromným vojskem z
Lakíše do Jeruzaléma ke králi Chizkijášovi.
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4) VRCHNÍ PEKAŘ
Co znamenala funkce vrchního pekaře:
Josef ve vězení, Anton Rafael
Byl to také velmi důležitý úředník a důvěrník na
Mengs (1728-1779)
starověkém orientálním dvoře. Z archeologie
víme, že pro faraona se peklo např. 38 druhů
koláčů a také neuvěřitelných 57 druhů
chleba. Některý chleby byly barveny různými
barvami a vyrobeny z různých druhů zrna a v
různých fyzických tvarech připomínaly některé z
zvířat a případně zobrazovaly charakteristické
objekty Egypta.
Byl to tedy pomocník faraona, staral se o to, aby
mu nic nechybělo a pokud faraon chtěl, mohl se
s ním radit a vyslechnout ho. Byla to o něco nižší
funkce než číšník.
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5) JOSEF VE VĚZENÍ POZVEDÁ SKLESLÉ
6 Když k nim Josef ráno přišel a uviděl je, hle, byli
skleslí.
Josef pomáhá lidem, kteří nejspíše něco provedli
– Písmo jasně říká, že zhřešili, prohřešili se, provinili
se.
Někdo by mohl říct – patří jim to, konečně na ně
došlo, oni to potřebují, dobře jim tak.
Josef si všímal potřeb druhých i ve vězení –
nehleděl na své potřeby, ale pomáhal.
Abychom překonali svoji vlastní skleslost, bolest –
lékem může být pomoc druhým.
Podobně i Ježíš na kříži
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6) JOSEF VYKLADAČ SNŮ
Tato událost se stala, když Josef byl již 11 let v Egyptě. Možná měl
mnoho pochybností o tom, zda Bůh je s ním a zda sny, které měl,
byly pravdivé. Mohl si říkat – „Možná jsem si to všechno vymyslel,
je to jen přelud.“
Bůh mu ale tímto dal potvrzení toho, že jeho vlastní sny jsou
pravdivé – dal mu výklad snů dvou mužů. Tím ho utvrdil v tom, že
není mimo. Když dlouho se věci zdají úplně jinak, pak začnete
pochybovat.

Volmarijn, Crijn Hendricksz
(1601-1645),
Josef vykládá sny
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7) SEN O POVÝŠENÍ
9…..Ve svém snu jsem před sebou uviděl vinnou révu
10 a na té révě tři ratolesti. Jakmile vypučela, vyrazily její
květy a zrály její vinné hrozny. 11 V ruce jsem měl
faraonův pohár, bral jsem hrozny, vymačkal jsem je do
faraonova poháru a podal jsem pohár faraonovi do ruky.
12 Josef mu řekl: Toto je výklad snu. Tři ratolesti jsou tři
dny. 13 Během tří dnů farao povýší tvou hlavu a vrátí tě
do tvého úřadu. A budeš podávat faraonův pohár do
jeho ruky podle původního práva, když jsi byl jeho
číšníkem.
Sen se přesně naplnil, Josef tedy jasně viděl, že není
mimo, že sny, které měl, byly od Boha a také že Bůh má
moc někoho povýšit a ponížit. Mohl vidět, že i jeho
situace se může rychle změnit.
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8) SEN O PONÍŽENÍ
16 Když vrchní pekař viděl, že vyložil sen dobře, řekl
Josefovi: Také já jsem ve svém snu něco viděl: Hle, tři koše
pečiva byly na mé hlavě. 17 V nejhořejším koši bylo jídlo
pro faraona -- různé pekařské výtvory, a ptáci je jedli z
koše na mé hlavě.
18 Josef odpověděl slovy: Toto je výklad snu. Tři koše jsou
tři dny. 19 Během tří dnů farao povýší tvou hlavu od tebe
a pověsí tě na dřevo. Ptáci z tebe budou jíst maso.
Josef mluvil pravdu, vykládal to tak, jak mu to říkal Bůh,
nepřidával nic svého.
Církev se musí naučit říkat lidem pravdu i když by byla
velmi tvrdá. Pekař měl ještě tři dny na to, aby ještě mohl
hledat Boha. To, co mu řekl, se přesně naplnilo.
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9) DARY DUCHA SVATÉHO
7 Každému je dáván projev Ducha ke společnému
prospěchu. 8 Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno
slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha slovo
poznání; 9 dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary
uzdravování v témž Duchu; 10 jinému působení
mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování
duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků.
11 Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který
rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce.
1 Korintským 14:1 Usilujte o lásku a dychtěte po
duchovních projevech, nejvíce však, abyste
prorokovali.
Kdyby Josef neměl vhled do situace číšníka a pekaře,
nikdy by se nestal vládcem Egypta. Čím získal tento
vhled? Trávil čas s Bohem!
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Josef ve vězení, Holanská
škola, 17. stol.

10) VZPOMEŇ NA MĚ
14 Jen si na mě vzpomeň, až se ti dobře povede, a
prokaž mi, prosím, milosrdenství: zmiň se o mně
faraonovi a nechej mě vyjít z tohoto domu.
23 Vrchní číšník však na Josefa nepamatoval, ale
zapomněl na něj.
Josef pomáhal Putifarovi – zapomněl na něj, neřešil
jeho situaci
Josef pomáhal číšníkovi – zapomněl na něj
Josef pomáhal pekařovi – ten mu nemohl pomoct
Josef jednal správně i s Putifarovou ženou – ta jediná
na něj možná nezapomněla, ale nic neříkala, protože
lhala
Bůh ale o něm věděl, znal jeho věrnost, ví i o tobě !!
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