
GN 41 – FARAONOVY SNY

- SNY FARAONA

- JOSEFŮV VÝKLAD

- JOSEF VLÁDCEM EGYPTA

- DUCHOVNÍ VÝZNAM

Josef vykládá sny faraonovi, 

biblická ilustrace



1) FARAONOVY SNY

Genesis 41:1 Po dvou letech se stalo, že farao měl sen: Hle, stál u Nilu.

2 Vtom z Nilu vystoupilo sedm tučných krav krásného vzhledu, které se pásly v sítině.

3 A tu za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, ošklivého vzhledu a vychrtlých, a postavily se 

vedle krav na břehu Nilu.

4 A ty vychrtlé krávy ošklivého vzhledu sežraly těch sedm tučných krav krásného vzhledu. Pak 

farao procitl.

5 Nato usnul a měl druhý sen: Hle, na jednom stéble vyrůstalo sedm klasů, plných a pěkných.

6 A hle, za nimi vyráželo sedm klasů řídkých, spálených východním větrem.

7 A ty řídké klasy pohltily těch sedm klasů plných a silných. Farao procitl a hle, byl to sen.

8 Ráno byl jeho duch rozrušen. Dal si tedy zavolat všechny egyptské kouzelníky a mudrce. 

Farao jim vypravoval své sny, ale nebyl, kdo by je faraonovi vyložil.

9 Tu k faraonovi promluvil vrchní číšník: Musím dnes připomenout své hříchy:

10 Farao se rozhněval na své otroky a dal mne a vrchního pekaře do vazby v domě velitele 

tělesné stráže.

11 Téže noci jsme měli sen, já i on. Každému z nás se zdál sen, který měl svůj význam.

41-1A/11



1) FARAONOVY SNY

12 Byl tam s námi hebrejský mládenec, otrok velitele tělesné stráže. Jemu jsme je vyprávěli a 

on nám naše sny vyložil. Každému vyložil jeho sen.

13 A jak nám je vyložil, tak se stalo: mě farao do úřadu vrátil a jeho pověsil.

14 Farao si dal zavolat Josefa. Rychle ho přivedli ze žaláře. Oholil se, vyměnil si oděv a přišel k 

faraonovi.

15 Farao Josefovi řekl: Měl jsem sen a není, kdo by ho vyložil. Ale o tobě jsem slyšel, že když 

vyslechneš sen, můžeš ho vyložit.

16 Josef faraonovi odpověděl: Ne já, ale Bůh dá odpověď k faraonovu prospěchu.

17 Farao tedy Josefovi řekl: Ve svém snu, hle, stál jsem na břehu Nilu.

18 Vtom z Nilu vystoupilo sedm tučných krav krásného vzezření, které se pásly v sítině.

19 A tu za nimi vystoupilo sedm jiných krav, ubohých, velmi ošklivého vzezření a vyzáblých. 

Takovou ošklivost jsem neviděl v celé egyptské zemi.

20 A ty vyzáblé a ošklivé krávy sežraly těch sedm prvních tučných krav.

21 I když se dostaly do jejich břicha, nebylo znát, že do nich vešly, a jejich vzhled byl špatný 

tak jako na počátku. Pak jsem procitl.
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1) FARAONOVY SNY

22 Nato jsem ve snu viděl, hle, sedm klasů vyrůstalo na jednom stéble, plných a pěkných.

23 A hle, za nimi vyráželo sedm klasů jalových, řídkých, spálených východním větrem.

24 A ty řídké klasy pohltily těch sedm pěkných klasů. Pověděl jsem to kouzelníkům, ale 

význam mi nikdo neoznámil.

25 Josef faraonovi řekl: Faraonův sen je jeden a týž: Bůh faraonovi oznámil to, co bude dělat.

26 Těch sedm pěkných krav je sedm let, i těch sedm pěkných klasů je sedm let. Je to jeden 

sen. 27 A sedm krav vyzáblých a ošklivých, vystupujících za nimi, je sedm let. Také sedm klasů 

prázdných, spálených východním větrem, je sedm let hladu.

28 To je to, co jsem řekl faraonovi: Bůh faraonovi ukázal, co bude dělat.

29 Hle, přichází sedm let velké hojnosti po celé egyptské zemi.

30 Po nich však nastane sedm let hladu a v egyptské zemi bude všechna ta hojnost 

zapomenuta; hlad bude zemi ničit.

31 Pak nebude v zemi znát nic z té hojnosti kvůli hladu, který bude potom, protože bude velmi 

tíživý.

32 A sen se faraonovi opakoval dvakrát, protože ta věc je Bohem pevně stanovena a Bůh ji 

pospíchá vykonat.
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1) FARAONOVY SNY

33 Nuže tedy, ať si farao vyhlédne rozumného a moudrého muže a ustanoví ho nad 

egyptskou zemí.

34 Ať farao zřídí a ustanoví nad zemí dohlížitele a v sedmi letech hojnosti vybírá pětinu úrody 

egyptské země.

35 Ať shromažďují všechnu potravu těchto přicházejících dobrých let. Ať shromažďují zrno k 

jídlu ve městech pod moc faraonovu a střeží je.

36 To jídlo bude zásobou pro zemi na sedm let hladu, která budou v egyptské zemi. Tak země 

nebude hladem zničena.

37 Tato řeč se líbila faraonovi i všem jeho otrokům.

38 I řekl farao svým otrokům: Zda se najde někdo podobný tomuto muži, v němž je Duch 

Boží?

39 Farao tedy řekl Josefovi: Potom, co ti Bůh dal toto všechno poznat, nikdo není tak rozumný 

a moudrý jako ty.

40 Ty budeš nad mým palácem a podle tvých příkazů se bude řídit všechen můj lid. Budu tě 

převyšovat pouze trůnem.

41 Dále farao Josefovi řekl: Hle, ustanovil jsem tě nad celou egyptskou zemi.
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1) FARAONOVY SNY

42 Nato farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a dal ho na ruku Josefovu, oblékl mu roucho z 

jemného plátna a na jeho šíji vložil zlatý řetěz.

43 Potom ho dal vozit ve svém druhém voze a provolávat před ním: Na kolena! Tak ho 

ustanovil nad celou egyptskou zemí.

44 Farao ještě Josefovi řekl: Já jsem farao. A bez tebe nikdo v celé egyptské zemi nezvedne 

ruku ani nohu.

45 Farao dal Josefovi jméno Safenat Paneach a dal mu za ženu Asenatu, dceru Potífery, 

kněze z Ónu. Pak Josef vyšel procestovat egyptskou zemi.

46 Josefovi bylo třicet let, když stál před faraonem, egyptským králem. Pak Josef vyšel od 

faraona a procházel celou egyptskou zemí.

47 A v sedmi letech hojnosti vydávala země přebohatou úrodu.

48 Shromažďoval tedy všechnu potravu, která byla sedm let v egyptské zemi, a ukládal ji ve 

městech. Uvnitř každého města ukládal potravu z jeho polí, která byla kolem něho.

49 Tak Josef nashromáždil obilí jako mořského písku, veliké množství, takže přestal počítat, 

protože ho bylo bezpočtu. 
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1) FARAONOVY SNY

50 Dříve než přišel rok hladu, Josefovi se narodili dva synové, které mu porodila Asenat, dcera 

Potífery, kněze z Ónu.

51 Josef dal prvorozenému jméno Manases, neboť řekl: Bůh mi dal zapomenout na všechno 

mé trápení a na celý dům mého otce.

52 A druhému dal jméno Efrajim, neboť řekl: Bůh mě učinil plodným v zemi mého soužení.

53 Když sedm let hojnosti, která byla v egyptské zemi, pominulo,

54 začalo přicházet sedm let hladu, jak řekl Josef. Nastal hlad ve všech zemích, ale v celé 

egyptské zemi byl chléb.

55 Když celá egyptská země hladověla a lid křičel k faraonovi o chléb, farao řekl celému 

Egyptu: Jděte k Josefovi a udělejte, co vám řekne.

56 Hlad byl po celé zemi. Josef otevřel všechny sýpky a prodával Egypťanům obilí. A hlad se 

v egyptské zemi rozmáhal.

57 A všechny země přicházely do Egypta k Josefovi nakupovat obilí, protože hlad se rozmohl 

po celém světě.
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2) PO DVOU LETECH

41-2A/11

Genesis 41:1 Po dvou letech ….

Josefovi bylo tedy 28 let, když vyložil sen číšníkovi a pekaři a pak 2 

roky nebylo nic, ve 30 letech předstoupil před faraona. 

Dál prožíval opuštěnost od lidí a mohl jí cítit i od Boha.

Strávil již 13 let v Egyptě a jistě se naučil dokonale ovládat jazyk 

Egypta, jak se tam ale cítil? Odpovědí je jiné místo v Písmu:

Žalmy 105:17 Poslal před nimi muže prodaného do otroctví --

Josefa. 18 Sevřeli mu nohy do okovů, na jeho duši dolehlo železo,

19 až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo - řeč Hospodinova ho 

protříbila. 20 Král poslal a uvolnil ho; vládce národů ho rozvázal.

21 Učinil ho pánem svého domu a vládcem všeho svého 

majetku. 22 Aby připoutal svá knížata ke své duši a aby starcům 

dal moudrost.



2) PO DVOU LETECH

41-2B/11

- Nohy měl sevřené do okovů (většinou byly bronzové), takže 

jeho pohyb byl omezený, musel tvrdě pracovat, jídlo bylo velmi 

špatné, žádné lepší vyhlídky

- Na jeho duši dolehlo železo – cítil se zničený, zdeptaný, ubitý

- Přesto dokázal sloužit druhým, všímal si druhých

Toto je duchovní vyzrálost – že i přes vlastní špatné pocity jdete 

dál, dál máte naději

Bůh ho podrobil tvrdé výchově (protříbil ho), aby mu mohl 

požehnat velkým bohatstvím. Pokud se nenecháme od Boha 

protříbit, tak nám nemůže ani požehnat. Pokud Bohu nedovolíme, 

aby nás vychovával, zůstaneme stejní, bez proměny.



3) SNY FARAONA

41-3A/11

Sny jsou dva a znamenají stejnou věc, že přijde 

7 let hojnosti a pak 7 let bídy.

Josefovy sny byly také dva a také znamenaly 

stejnou věc, že mu Bůh dá velkou autoritu.

Podobně i Daniel kapitola 2 a 7, Sk.10 (vidění + 

3x hlas z nebe).

Pokud je něco od Boha, pak musí platit 

pravidlo dvou svědků:

Deuteronomium 17:6 Ten, kdo má zemřít, ať je 

usmrcen podle svědectví dvou nebo tří svědků. 

Ať není usmrcen podle svědectví jediného 

svědka.

James Tissot (1836-1902), Josef vykládá 

sen faraonovi



3) SNY FARAONA

41-3B/11

Nestačí mít pouze jednu zkušenost, potřebujeme 

dvě potvrzení od Boha.

Krávy nejí krávy, klasy nejí klasy, byly to jen 

symboly. Podobně jako Petr, když viděl ve snu 

nečistá zvířata.

Verš 7…..Farao procitl a hle, byl to sen. 8 Ráno byl 

jeho duch rozrušen.

Sen musel být velmi živý, barvitý. Faraon hned 

věděl, že to bylo něco velmi závažného, byl to 

Boží dotek. Určitě si nevolal každé ráno všechny 

své mudrce a rádce. Proč mu nedokázali dát 

odpověď – neznali Boha?

Arthur Reginand 1894, Josef vykládá 

faraonovy sny



3) SNY FARAONA

41-3C/11

Faraon stál ve snu u Nilu – to je 

symbol Egypta, to znamenalo, že 

tento sen se týká Egypta.

Mudrcové nedokázali odpovědět.

Když mluví Bůh, pak výklad dává 

jen těm, kteří ho následují. 

Josef byl stále napojen na Božího 

Ducha a proto mohl dát odpověď, 

kdyby byl plný hořkosti, pak by si ho 

Bůh nemohl použít.

Josef vykládá faraonovy sny, biblická 

ilustrace



4) BOŽÍ ČAS

41-4A/11

Josef prosil ostatní, aby mu pomohli, ale všichni na něj 

zapomněli.

Až přišel Boží čas, kdy to Bůh připravil a najednou 

Josefovi všichni naslouchali.

Nejspíše se zde sešlo několik faktorů:

- Putifar se asi dověděl, že mu manželka lhala a mohl 

jasně říct, jak Josef vedl jeho domácnost.

- Číšník mohl potvrdit, jak se o ně Josef staral ve 

vězení a jak jim vyložil sny

- Žalářník mohl říct, jak Josef spravoval vězení

- Faraon sám mohl slyšet, jak Josef moudře odpovídá

- Všem služebníkům faraona se líbilo, co říká

Josef vykládá faraonovy sny, 

biblická ilustrace



4) BOŽÍ ČAS

41-4B/11

- Kdyby Rúben Josefa zachránil, nedostal by 

se do Egypta

- Kdyby se nedostal do vězení, nemohl by 

vyložit sen pro číšníka a tím by nemohl 

vyložit sen faraonovi

Bůh si použil zlé na dobré, bratři mu chtěli 

ublížit, ale naplnili tím Boží plán.

Ďábel nám chce ublížit, ale Bůh to ve svůj čas 

obrátí na dobré.

Židé chtěli zničit Ježíše, ale Bůh si to použil na 

dobré

Josef vykládá faraonovy sny, biblická 

ilustrace



5) VÝKLAD SNŮ

41-5/11

Bůh dává zjevení toho, co se bude dít

- Bude 7 let hojnosti

- Poté 7 let hladu

- Je potřeba se na tento čas připravit

Bůh Josefovi nejen ukázal výklad, co to 

znamená, ale také co s tím, dal mu i řešení.

Josef navrhl zřídit krizového manažera a 

vytvořit fond státních rezerv – odevzdání 20% z 

úrody státu.

Josef vykládá faraonovy sny, biblická 

ilustrace



6) FARAONOVO ROZHODNUTÍ

41-6A/11

37 Tato řeč se líbila faraonovi i všem jeho otrokům.

38 I řekl farao svým otrokům: Zda se najde někdo 

podobný tomuto muži, v němž je Duch Boží?

39 Farao tedy řekl Josefovi: Potom, co ti Bůh dal 

toto všechno poznat, nikdo není tak rozumný a 

moudrý jako ty. 40 Ty budeš nad mým palácem a 

podle tvých příkazů se bude řídit všechen můj lid. 

Budu tě převyšovat pouze trůnem.

41 Dále farao Josefovi řekl: Hle, ustanovil jsem tě 

nad celou egyptskou zemi.

Neustále mnoho let bojoval s tím, že prožíval 

nespravedlnost a teď se ho Bůh zastal, použil si 

faraona (vládce země, kde Hospodin nebyl 

uctíván).

Faraonův sen, biblická ilustrace



6) FARAONOVO ROZHODNUTÍ

41-6B/11

Stalo se něco nevídaného:

- Otrok a člověk z vězení (nebyl odsouzen) se 

stal vládcem Egypta.

- Dostal obrovskou autoritu a pravomoc, byl 

víc než rádcové faraona

- Faraon musel být velmi odvážný, takový 

krok byl hodně nestandartní (cizinec, otrok, 

vězeň)

- Josef se stal krizovým manažerem, 

ministrem zemědělství a místopředsedou 

vlády (podobně Václav Havel – vězeň, 

vyvrhel a poté prezident)

- Faraon mohl tento sen úplně odmítnout

Faraonův sen, biblická ilustrace



7) FARAONŮV DVŮR

41-7/11

Josef je před faraonem ve třiceti letech, jedná se o 

rok 1671 př.n.l, v době dvacátého třetího roku 

vlády faraona Senusreta 1 (vládl 45 let).

Jedna z králových manželek ho chtěla zavraždit, 

ale včas toto spiknutí odhalil, proto možná neměl 

problém s jmenováním cizince – jeho vlastní ho 

zradili.

37 Tato řeč se líbila faraonovi i všem jeho otrokům.

Byl tedy schválen celým faraonovým dvorem!

Faraon Senusret 1



8) NAPLNĚNÍ DUCHEM

41-8/11

38 I řekl farao svým otrokům: Zda se najde někdo 

podobný tomuto muži, v němž je Duch Boží?

Josef byl ustanoven ve třiceti letech vládcem, Ježíš 

začal ve třiceti letech svojí veřejnou službu.

Všichni nyní viděli, že Josef je plný Ducha, že se mu 

nikdo nevyrovná. Ale bylo to až po 13 letech a 

uviděl to král pohanské země, Josefovi bratři to 

neviděli, jen otec Josefa Jákob.

Podobně Ježíš byl plný Ducha (v moci Ducha). 

Ježíš křísí dvanáctiletou dívku, 

biblická ilustrace



9) BOŽÍ ODPOVĚĎ

41-9/11

Skutky apoštolské 4:29 A nyní, Pane, pohleď na 

jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí 

mluvit tvé slovo; 30 vztahuj svou ruku k tomu, aby se 

dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého 

svatého služebníka Ježíše.“ 31 Když se pomodlili, 

zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli 

naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo.

Boží odpověď na naše trápení je naplnění Duchem.

Jak se Bůh zastal Josefa? Naplnil ho Duchem tak, že 

ostatní jen zírali. Jak se zastal učedníků, naplnil je 

Duchem. Možná bychom chtěli, aby se vypořádal s 

těmi, kteří nám ublížili, ale Boží řešení je jiné.

Ježíš křísí dvanáctiletou dívku, 

biblická ilustrace



10) POSTAVENÍ JOSEFA

41-10A/11

Poté, co byl ustanoven, se mu měli všichni klanět, 

role se otočili

- Musela se mu klanět i Putifarova žena

- Sám Putifar byl níže postaven než on

- Celý královský dvůr se musel klanět

Marek 10:29 Ježíš říkal: „Amen, pravím vám, není 

nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry 

nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole kvůli 

mně a kvůli evangeliu, 30 aby nyní v tomto 

období nedostal stokrát více domů, bratrů a 

sester, matek a dětí a polí s pronásledováními a v 

přicházejícím věku život věčný. 31 Mnozí první 

budou poslední a poslední první.“

Josef sváděn Putifarovou ženou, 

biblická ilustrace



10) POSTAVENÍ JOSEFA

41-10B/11

50 Dříve než přišel rok hladu, Josefovi se narodili 

dva synové, které mu porodila Asenat, dcera 

Potífery, kněze z Ónu. 51 Josef dal prvorozenému 

jméno Manases, neboť řekl: Bůh mi dal 

zapomenout na všechno mé trápení a na celý 

dům mého otce. 52 A druhému dal jméno Efrajim, 

neboť řekl: Bůh mě učinil plodným v zemi mého 

soužení.

Bůh mu dal čas hojnosti a tím už vzpomínka  na 

trápení slábla a slábla.

Josef odmítl Putifarovu ženu, aby mohl dostat tu 

pravou manželku.

Josef a putifarova žena 

Filippo Falciatore (1737-1768)



10) POSTAVENÍ JOSEFA

41-10C/11

Postavení Josefa a faraona je podobné jako 

postavení Krista v našem životě:

- Jsme vládci našeho života, ale pokud to 

svěříme Kristu, bude náš život prosperovat

- Faraon se o nic nestaral, vše zařídil Josef. 
Kdo je na trůnu našeho života?



11) PODOBNÉ ZNAKY JOSEFA A JEŽÍŠE

41-11/11

Filipským 2:5 Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. 6 Ačkoli byl ve 

způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu,7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe 

způsob otroka (služebníka) a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, 

8 ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.9 Proto ho také Bůh povýšil nade 

vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno …

1) Měl výsostné postavení u nebeského Otce(jako Josef u otce Jákoba)

2) Stal se obyčejným člověkem (předtím byl v Božím království), Josef také ztratil své 

postavení (změna byla pro něj jistě velmi těžká)

3) Nelpěl na svém postavení, podobně Josef přijal tu cestu od Boha

4) Stal se služebníkem všech, Josef se stal otrokem 

5) Byl nespravedlivě odsouzen, Josef také

6) Byl mučen i když nic neudělal, Josef prožíval těžké chvíle ve vězení

7) Byl popraven, umřel ve velkým bolestech, toto jediné Josef neprožil

Cesta dolů je cesta nahoru - Jakubův 4:10 Pokořte se před Pánem, a povýší vás. 1 Petrův 

5:6 Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas.


