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1) STŘÍBRNÝ KALICH

Genesis 44:1 Josef přikázal správci svého domu: Naplň žoky těchto mužů potravou tak, jak 

budou moci unést, a vlož peníze každého nahoru do jeho žoku.

2 Můj kalich, ten stříbrný kalich, vlož s penězi za jeho obilí nahoru do žoku toho nejmladšího. 

Správce učinil všechno, co Josef řekl. 3 Když se ráno rozjasnilo, byli ti muži propuštěni i se svými 

osly. 4 Vyšli z města, ještě nebyli daleko, a Josef řekl správci svého domu: Vstaň, pronásleduj 

tyto muže a až je dostihneš, řekni jim: Proč jste za dobro odplatili zlem?

5 Což to není kalich, z něhož pije můj pán? Vždyť z něho on věští! Tím, co jste učinili, jste 

spáchali zlo. 6 Když je dostihl, řekl jim ona slova.

7 Odpověděli mu: Proč můj pán mluví taková slova? Ať je to od tvých otroků vzdáleno, aby 

učinili něco takového!

8 Hle, peníze, které jsme nalezli nahoře ve svých žocích, jsme ti přinesli zpět z kenaanské

země. Jak bychom mohli z domu tvého pána ukrást stříbro nebo zlato?

9 U koho z tvých otroků se to nalezne, ten ať zemře, a také my se staneme otroky mého 

pána.

10 Odpověděl: Tedy dobrá, bude to podle vašich slov: U koho se to najde, ten bude mým 

otrokem a vy budete volni.
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1) STŘÍBRNÝ KALICH

11 Tu každý rychle sundal na zem svůj žok a každý svůj žok otevřel. 12 Prohlídka začala u 

nejstaršího a skončila u nejmladšího. Kalich se našel v Benjamínově žoku.

13 Roztrhli svá roucha, každý naložil svého osla a vraceli se do města.

14 Když Juda a jeho bratři přišli do Josefova domu, on tam ještě byl. Tu padli před ním na 

zem.

15 A Josef jim řekl: Jaký skutek jste to provedli? Což nevíte, že muž jako já dokáže věštit?

16 Juda odpověděl: Co můžeme mému pánu říci? Co máme povídat? A jak se 

ospravedlníme? Bůh postihl provinění tvých otroků. Hle, jsme otroky mého pána, i my, i ten, u 

něhož se nalezl kalich.

17 Josef odpověděl: Ať je to ode mne vzdáleno, abych to učinil. Muž, u něhož se ten kalich 

našel, ten bude mým otrokem, a vy jděte v pokoji ke svému otci.

18 Juda k němu přistoupil a řekl: Dovol, prosím, můj pane, ať tvůj otrok promluví k svému 

pánu; ať tvůj hněv nevzplane proti tvému otroku, protože ty jsi jako farao.

19 Můj pán se svých otroků ptal: Máte otce nebo bratra?

20 Řekli jsme mému pánu: Máme starého otce a malého chlapce, který se mu narodil ve 

stáří. Jeho bratr je mrtev a po své matce zůstal on sám; jeho otec ho miluje.

44-1B/10



1) STŘÍBRNÝ KALICH

21 Řekl jsi svým otrokům: Přiveďte ho ke mně dolů, ať ho uvidím na vlastní oči.

22 Odpověděli jsme mému pánu, že chlapec nemůže opustit svého otce. Kdyby opustil 

svého otce, on by zemřel.

23 Řekl jsi svým otrokům: Jestliže váš nejmladší bratr nesestoupí s vámi, nespatříte již moji tvář.

24 Když jsme vystoupili ke tvému otroku, mému otci, oznámili jsme mu slova mého pána.

25 Potom náš otec řekl: Nakupte nám znovu trochu potravy.

26 Odpověděli jsme: Nemůžeme tam sestoupit. Pouze bude-li náš nejmladší bratr s námi, pak 

sestoupíme, neboť nemůžeme spatřit tvář toho muže, pokud náš nejmladší bratr nebude s 

námi.

27 A tvůj otrok, můj otec, nám řekl: Vy víte, že mi má žena porodila dva syny.

28 Jeden mi odešel. Volal jsem: Jistě byl rozsápán, byl rozsápán! Až dosud jsem ho neviděl.

29 A i tohoto ode mne berete? Potká-li ho neštěstí, se zármutkem přivedete mé šediny dolů 

do podsvětí.

30 A teď, když přijdu k tvému otroku, svému otci, a chlapec, na němž otcova duše lpí, 

nebude s námi,
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1) STŘÍBRNÝ KALICH

31 když otec uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak tvoji otroci přivedou šediny tvého 

otroka, našeho otce, s žalem dolů do podsvětí.

32 Vždyť tvůj otrok se za chlapce svému otci zaručil slovy: Jestliže ho nepřivedu k tobě, budu 

před svým otcem navždy vinen.

33 Nyní tedy prosím, ať tvůj otrok zůstane místo toho chlapce za otroka mému pánu a ten 

chlapec ať se vrátí se svými bratry.

34 Vždyť jak bych mohl přijít ke svému otci, když by chlapec nebyl se mnou? Ať nehledím na 

zlo, které by postihlo mého otce!
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2) JOSEF V EGYPTĚ

Proč mohl Bůh skrze Josefa jednat?

Protože se mu vydal, žil s Bohem. 

Bůh často s námi nemůže jednat, protože jsme 

mu nedali ve svém životě prostor. Boží výchova 

může bolet, ale je to cesta k proměně a k 

požehnání.

Jeremjáš 29:11 Vždyť já znám úmysly, které s 

vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o 

pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a 

naději.

Izajáš 49:15 Cožpak může žena zapomenout 

na své miminko a nesmilovat se nad synem 

svého lůna? I když ony mohou zapomenout, já 

však na tebe nezapomenu.
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2) JOSEF V EGYPTĚ

Aby nás Bůh mohl povýšit, musíme být ochotni 

přijmout jeho výchovu i když to bude pokoření 

pro nás.

Aby nám Bůh mohl požehnat, musí nás nejprve 

něčemu naučit.

Židům 5:7 On ve dnech svého pozemského 

života s hlasitým křikem a slzami obětoval 

modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl 

mocen ho zachránit ze smrti, a byl vyslyšen pro 

svou bohabojnost.

8 Ačkoli to byl Syn, naučil se poslušnosti tím, co 

vytrpěl.

Když i Ježíš tím musel projít, pak i ty !
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James Tissot (1836-1902), Josef  

vládne v Egyptě



3) NÁVRAT DOMŮ

Brzy ráno vyrazili zpět. Bratři si mohli říkat – tako 

to dopadlo docela dobře, všechno jsme 

sehnali, máme jídlo, vrátil se nám Šimeon, ještě 

jsme byli na hostině.

Takže nejspíše v dobrém rozpoložení vše vzali a 

vyrazili zpět ke svému otci.

Josefa za celou dobu nepoznali, byl pro ně 

pohan a cizinec.

Podobně se dodnes Židé dívají na Ježíše –

pohan a cizinec.

Přestože mu byli tak blízko, nic nepoznali, jen se 

opili, vůbec jim nedošlo, proč je hostil !!!!
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Současný beduín, Tunisko, 

ilustrační foto



4) JOSEFŮV PLÁN

Možná byl Josef i poněkud smutný a zklamaný, 

že ho nepoznali, udělal pro to všechno co 

mohl.

Mohl cítit znovu bolest, kterou prožíval předtím, 

je také možné, že se na své bratry znovu zlobil.

Podobně i Bůh nám připravuje situace a touží,

abychom ho uviděli, abychom poznali, že je to

ON.

Nechce nás manipulovat, nechce nás donutit,

abychom ho milovali, ale abychom udělali

svobodné rozhodnutí, aby nám to došlo!!
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4) JOSEFŮV PLÁN

Proto Josef vymyslel plán, stále jim chtěl pomoct, 

věděl, co se bude dít, že bude ještě pět let 

hrozného sucha. 

- Vrátil jim znovu všechny peníze

- Zastavil je na cestě, protože věděl, že pokud 

odjedou, budou dál hladovět. Přestože to byla 

pro něj bolest, cítit znovu to, co dříve cítil.

- Jistě se jim mohl ukázat, ale stále nevěděl, zda už 

u nich došlo k proměně srdce, že nejsou tak 

lhostejní k utrpení druhých.

Gen 42:21 A říkali jeden druhému: Jistě neseme vinu 

za svého bratra. Viděli jsme soužení jeho duše, když 

nás prosil o milost, a nevyslyšeli jsme ho. Proto na nás 

přišlo toto soužení. 
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4) JOSEFŮV PLÁN

Byl to poslední test jeho bratrů, Josef už 

viděl Benjamína, toho především chtěl 

mít u sebe, ten ho neprodal do otroctví.

Pokud je v našem životě něco, co 

skrýváme, pak o tom Bůh ví a přijde čas, 

kdy se to provalí.

Bůh Josefa vedl, aby bratry takto 

testoval.

Možná se i trochu zlobil a tak ze sebe 

dělal pravého Egypťana.
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Pohár v Benjamínově vaku, 
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5) REAKCE BRATRŮ

9 U koho z tvých otroků se to nalezne, ten ať zemře, a 

také my se staneme otroky mého pána. 

10 Odpověděl: Tedy dobrá, bude to podle vašich 

slov: U koho se to najde, ten bude mým otrokem a vy 

budete volni.

Byli si jisti, že nic neukradli a tak vyslovili soud, podobně 

jako Jákob, když Lában hledal domácího bůžka.

- Správce věděl, jak jsou po sobě věkem (podobně 

jako u hostiny)

- Věděl, jak budou reagovat, a tak mírní jejich reakci, 

jen u koho to najde, bude otrokem

- Věděl, že ji najde u Benjamina (sám ji tam dal)

- Bratři nebyli schopni udělat nic, co by správce 

překvapilo
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Prohledávání vaků, biblická 

ilustrace z roku 1430



5) REAKCE BRATRŮ

11 Tu každý rychle sundal na zem svůj žok a každý svůj žok 

otevřel. 12 Prohlídka začala u nejstaršího a skončila u 

nejmladšího. Kalich se našel v Benjamínově žoku.

Když byl zajat Šimeon, tak za něj nebojovali, nechali ho ve 

vězení celý rok.

Mohli tam nechat Benjamína a odjet domů, ale oni reagují 

jinak – všichni se vrací a chtějí za něj prosit u Josefa. Chtějí 

za něj bojovat. 

To je přesně to, co Josef chtěl vidět, že při sobě stojí, že 

bojují jeden za druhého, že se změnili.

To Bůh touží vidět i u nás – že bojujeme jeden za druhého, 

že neseme břemena jedni druhých (Gal.6.2)
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6) ZNOVU U JOSEFA

13 Roztrhli svá roucha, každý naložil svého 

osla a vraceli se do města.

Situace se velmi rychle změnila, včerejší 

pohoda se mění na  velký problém.

Daleko tedy nedojeli a vrací se k Josefovi, 

muselo jim být velmi úzko, věděli, že je s nimi 

konec, že jediné, co mají, je prosit o milost, že 

nemají na nic nárok, že jestli se ten vládce 

nesmiluje, tak už neuvidí své rodiny.

14 …Tu padli před ním na zem.

17 Josef odpověděl: ….. Muž, u něhož se ten 

kalich našel, ten bude mým otrokem, a vy 

jděte v pokoji ke svému otci.
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Bratři zpět u Josefa, biblická 
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7) STŘÍBRNÝ POHÁR

Podle použitého slova se jednalo o pohár, který byl velký, dá se to 

také přiložit jako miska nebo džbán.

Je ale velmi podivné, proč Josef mluví o tom, že tento pohár se 

používá k věštění. To může být jen další prvek svého egyptského 

přestrojení, protože většina vůdců Egypta by v tomto období byla 

věštci nebo je užívala. Pojem původně znamenal "šeptat" nebo 

"skřípat

Věštění bylo vykonáno:

1. jak se voda promíchávala

2. podle zvuku vody, která padá do šálku

3. podle olejových kapek nalitých do šálku 

4. podle ponořených kusů zlata, stříbra nebo drahokamy a jejich 

rozdělení nebo uspořádání. 

Většina informací o věšteckých technikách pochází ze starých 

babylonských textů. V tomto období egyptské historie není mnoho 

informací o způsobech věštění.

44-7/10

Stříbrný pohár



8) JUDA PROSÍ ZA BENJAMÍNA

Juda se ujal slova a velmi pokorně začal 

vysvětlovat, jak to bylo

- Byl pravdivý, nic nevynechal, ale ani nic 

nepřidal. Ví, že jim nic nepomůže, jen to, že 

se tento muž smiluje

- Tím si jistě Josefa získal, protože on znal 

pravdu

- Bohu se líbí náš pravdivý postoj, on stejně 

všechno ví, před ním se neskryjeme

Když čelíme něčemu významnému, máme 

snahu pravdu přizpůsobit, aby to vyznělo v náš 

prospěch. Lidi kolem nás potřebují vidět, že

jsme pravdiví.
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Juda prosí za Benjamína, 

biblická ilustrace



8) JUDA PROSÍ ZA BENJAMÍNA

Církev má snahu zakrývat realitu, aby

vypadala dobře, ale spíše bychom (jako Juda)

měli popravdě říct realitu.

Neříkejme, že vše je dokonalé, když není

- neříkejme, že máme úžasné manželství, když 

to není pravda

- neříkejme, že se nám daří výborně, když 

trpíme

- neříkejme něco, za čím nestojí skutky (např. 

budu se za tebe modlit a stejně se nemodlí)
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8) JUDA PROSÍ ZA BENJAMÍNA

Lidé potřebují vidět, jak žijeme a jak řešíme 

problémy, ne to, že nemáme žádné problémy.

O pravdě je 113 výskytů v NZ

O lásce je 92 výskytů v NZ (slovo miluj 177 

výskytů)

Efezským 4:15 nýbrž abychom byli pravdiví v 

lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je 

hlavou, v Krista.

1 Timoteovi 3:15 …. jak je třeba se chovat v 

domě Božím, jímž je církev Boha živého, sloup 

a opora pravdy.
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9) JOSEF OBRAZEM KRISTA

Ozeáš 11:4 Táhl jsem je lidskými provazy, 

pouty lásky, byl jsem pro ně jako ten, kdo 

nadlehčuje jho na jejich čelistech, nakláněl 

jsem se k nim a krmil je.

Takto nás Bůh vede ke změně myšlení a my to 

prožíváme jako satanský útok, že je to něco 

divného.

Římanům 2:4 Nebo pohrdáš bohatstvím jeho 

dobroty, shovívavosti a trpělivosti, a nevíš, že 

Boží dobrota tě vede k pokání?
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10) OTÁZKY

- Známe z vlastního života jeho provázky 

milování?

- Mluví církev pravdu o svém stavu? Je 

sloupem a oporou pravdy?

- Vidí lidé naše problémy a jak to řešíme?

- Proč Josef mluví o poháru pro věštění? 

(muž jako já dokáže věštit, vždyť z něho on 

věští! )
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