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Josef se dává poznat svým bratrům

GN 45 – JOSEF SE DÁVÁ POZNAT

1) BŮH MĚ POSLAL PŘED VÁMI
Genesis 45:1 Josef se už přede všemi, kdo kolem něho stáli, nemohl ovládat a zvolal: Všichni
ode mne odejděte! Nikdo u něho tedy nezůstal, když se dal Josef svým bratrům poznat.
2 Tu se dal do hlasitého pláče. Slyšeli to Egypťané a slyšel o tom faraonův dům.
3 Josef bratrům řekl: Já jsem Josef. Je můj otec ještě naživu? Ale jeho bratři mu nebyli schopni
odpovědět, protože z něho byli vyděšeni.
4 Josef tedy bratrům řekl: Jen ke mně přistupte. Když přistoupili, řekl: Já jsem Josef, váš bratr,
kterého jste prodali do Egypta. 5 A teď se netrapte a nehněvejte se na sebe, že jste mne sem
prodali. Neboť Bůh mne poslal před vámi pro zachování života.
6 Protože to byly dva roky hladu v zemi, ale orba a žeň nebude ještě pět let.
7 Bůh mne poslal před vámi, aby zajistil váš ostatek na zemi a aby vás zachoval při životě pro
veliké vysvobození. 8 Nyní tedy ne vy jste mě sem poslali, nýbrž Bůh. On mě učinil otcem
faraonovi, pánem celého jeho domu a vládcem celé egyptské země.
9 Rychle vystupte k otci a řekněte mu: Toto vzkazuje tvůj syn Josef: Bůh mě učinil pánem
celého Egypta. Neotálej a sestup ke mně.
10 Usadíš se v zemi Gošenu a budeš blízko mě ty, tvoji synové i synové tvých synů, tvůj brav i
tvůj skot a vše, co máš.
45-1A/10

1) BŮH MĚ POSLAL PŘED VÁMI
11 Budu se tam o tebe starat, protože bude ještě pět let hladu, abys nezchudl ty, tvůj dům
ani nic z toho, co máš.
12 Hle, vidí to vaše oči i oči mého bratra Benjamína, že já sám k vám mluvím.
13 Povězte otci o vší mé slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte otce
sem dolů. 14 Tu padl na šíji svého bratra Benjamína a rozplakal se. I Benjamín plakal na jeho
šíji. 15 Pak políbil všechny bratry a plakal při nich. Teprve potom s ním jeho bratři byli schopni
mluvit.
16 Když ve faraonově domě slyšeli zprávu, že přišli Josefovi bratři, bylo to milé faraonovi i jeho
otrokům.
17 Farao Josefovi řekl: Řekni svým bratrům: Udělejte toto: Naložte náklad na svůj dobytek,
jděte rychle do kenaanské země,
18 vezměte svého otce a své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z egyptské země
a budete jíst tuk země.
19 Dále máš přikázáno jim říct: Udělejte toto: Vezměte si z egyptské země vozy pro své děti a
ženy a naložte svého otce a přijďte.
20 Nelitujte svého zařízení, protože to nejlepší z celé egyptské země bude vaše.
45-1B/10

1) BŮH MĚ POSLAL PŘED VÁMI
21 A Izraelovi synové tak učinili. Josef jim podle faraonova příkazu vydal vozy a dal jim zásobu
potravin na cestu.
22 Každému z nich dal proměnný oděv a Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět
proměnných oděvů.
23 A svému otci poslal toto: Deset oslů nesoucích nejlepší věcí Egypta a deset oslic nesoucích
obilí, chléb a potraviny pro otce na cestu.
24 Když bratry propouštěl a oni odcházeli, řekl jim: Nedrážděte se po cestě.
25 I vystoupili z Egypta a přišli do kenaanské země ke svému otci Jákobovi.
26 A oznámili mu: Josef ještě žije a nadto je vládcem celé egyptské země. Jeho srdce zůstalo
netečné, protože jim nevěřil.
27 Když mu vyprávěli všechno, co jim Josef říkal, a když viděl vozy, které pro něho Josef
poslal, duch jejich otce Jákoba ožil.
28 Izrael zvolal: Stačí! Můj syn Josef ještě žije! Půjdu a uvidím ho, dříve než zemřu!
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2) VŠECHNY POSLAL VEN Z DOMU
Genesis 45:1 Josef se už přede všemi, kdo kolem něho stáli,
nemohl ovládat a zvolal: Všichni ode mne odejděte! Nikdo u
něho tedy nezůstal, když se dal Josef svým bratrům poznat.
- Josef nechtěl, aby Egypťané byli u toho, když odhalí svojí
totožnost. Proč? Bylo to něco mezi ním a bratry, bylo to
osobní. Když si chceme nějaké věci vyříkat, pak je lepší jen
s těmi, kterých se to týká.
- Ježíš se dá poznat Izraeli a to setkání bude velmi intimní a
emotivní – shledání po mnoha letech.
- Zacharjáš 12:10 Vyleji na dům Davidův a na obyvatele
Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb. Pohledí na
mě, na toho, kterého probodli, a budou ho oplakávat jako
se kvílí nad jedináčkem, budou nad ním hořce naříkat,
jako se naříká nad prvorozeným.
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3) JÁ JSEM JOSEF
3 Josef bratrům řekl: Já jsem Josef. Je můj otec ještě naživu?
Ale jeho bratři mu nebyli schopni odpovědět, protože z něho
byli vyděšeni.
- Odhalil se – to jsem já
- Všechny poslal pryč a mluvil s nimi hebrejsky
- Bratři stáli v úžasu, nebyli schopni slova
Celou dobu jim stavěl do cesty pomůcky, které jim měli
ukázat na to, kým je. Bratři to vůbec nepochopili.
Aby se odhalil, tak v tom mu pomohl pokorný postoj Judy –
už se nebál se jim odhalit.
Mohl se obávat, aby jeho postavení nezneužili, ale díky
postoji Judy pochopil, že jsou proměněni.
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4) BŮH MNE POSLAL
5 A teď se netrapte a nehněvejte se na
sebe, že jste mne sem prodali. Neboť Bůh
mne poslal před vámi pro zachování života.
……7 Bůh mne poslal před vámi, aby zajistil
váš ostatek na zemi a aby vás zachoval při
životě pro veliké vysvobození. 8 Nyní tedy ne
vy jste mě sem poslali, nýbrž Bůh.
Josef jasně říká, že si Bůh použil jeho bratry k
tomu, aby Josefa vyslal do světa.
Bůh chtěl požehnat bratrům a i ostatním
národům a proto poslal Josefa, on byl jeho
nástrojem.
Jeden z největších výroků knihy Genesis!!!
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4) BŮH MNE POSLAL
Podobně i Ježíš – díky tomu, že ho Židé prodali (zřekli se
ho), celý svět obrovsky získal.
Bůh ho poslal, aby nás zachránil - Neboť Bůh mne
poslal před vámi pro zachování života.
Josef prožil zradu od svých bratrů, prodali ho.
Ježíše také „prodali“ Římanům, zřekli se ho.
Ale Boží plán to nezměnilo, Satan nemůže měnit Boží
plány. Takže už když prodávali Josefa, Bůh už věděl, že
Josef je zachrání, že díky němu přežijí.
Bůh ho poslal – v tom vidím, jak je i nás Bůh miluje.
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4) BŮH MNE POSLAL
7 Bůh mne poslal před vámi, aby zajistil váš ostatek na zemi a
aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození.
Na příběhu Josefa vidíme, co vše on dělá pro své bratry (to
nejlepší, abys nezchudnul, …).
Díky tomu můžeme lépe porozumět, co Ježíš udělal pro nás.
Titovi 3:3 Neboť i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní,
bloudící, byli jsme otroky žádostí a všelijakých rozkoší, trávili
jsme život v špatnosti a závisti, byli jsme odporní a navzájem
jsme se nenáviděli. 4 Když se však zjevila dobrota a lidumilnost
Boha, našeho Zachránce, 5 zachránil nás ne na základě
skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle
svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou
Ducha Svatého, 6 kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista,
našeho Zachránce, 7 abychom se ospravedlněni jeho milostí
stali dědici v naději života věčného.
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4) BŮH MNE POSLAL
Stejný princip je i u nás, i nás Bůh posílá, často i k lidem, kteří
nám ublížili.
Matouš 5:48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš
nebeský Otec.“
Jak máme být dokonalí? Když budeme jednat jako Josef a
jako Ježíš.
-

Nastav druhou tvář
Dej mu plášť
Jdi s ním dvě míle
Milujte své nepřátele – Mat.5:44 Milujte své nepřátele,
žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás
nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a
pronásledují ….
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4) BŮH MNE POSLAL
Když to budeme dělat, když budeme jednat podobně jako
Josef (nebo Ježíš), budou mít lidé blíž k Bohu.
Matouš 5:16 Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli
vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v
nebesích.“
Kdy budou lidé vzdávat chválu Bohu, když uvidí naše skutky.
Bratři Josefa museli hodně chválit Boha a za to, co pro ně
udělal Josef, možná se i styděli, jak špatně se chovali a přesto
je Josef zachránil.
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5) USADÍŠ SE V GOŠENU
18 vezměte svého otce a své rodiny a přijďte ke mně.
Dám vám to nejlepší z egyptské země a budete jíst tuk
země.
Josef chtěl dát svým bratrům to nejlepší - těm, kteří ho
zradili, málem zabili, kvůli nim trpěl, prožil mnoho
těžkostí.
Podobně jako Ježíš – chce nám dát to nejlepší, ale
musíš se sbalit a vykročit za ním. Pokud neuděláme
krok k němu, pak budeme strádat někde daleko.
Neboj se a udělej krok k němu !!!
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6) USADÍŠ SE V GOŠENU
2 …. Slyšeli to Egypťané a slyšel o tom faraonův
dům.
16 Když ve faraonově domě slyšeli zprávu, že
přišli Josefovi bratři, bylo to milé faraonovi i jeho
otrokům.
Faraon i všichni jeho služebníci se radovali, že se
smířili, že jejich vztahy se vyřešili.
Celý svět čeká na to, až uvidí, že křesťané
narovnají své vztahy a budou z toho nadšeni
(bude jim to milé, jiný překlad byli rádi).
Vztahy ale musí být založeny na pravdě!
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7) NELITUJ
17 Farao Josefovi řekl: Řekni svým bratrům:
Udělejte toto: Naložte náklad na svůj dobytek,
jděte rychle do kenaanské země, 18 vezměte
svého otce a své rodiny a přijďte ke mně. Dám
vám to nejlepší z egyptské země a budete jíst tuk
země. 19 Dále máš přikázáno jim říct: Udělejte
toto: Vezměte si z egyptské země vozy pro své
děti a ženy a naložte svého otce a přijďte.
20 Nelitujte svého zařízení, protože to nejlepší z
celé egyptské země bude vaše.
-

Měli všechno opustit
Neměli váhat
Neměli litovat svého zařízení
Měli přijít úplně všichni
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7) NELITUJ
Neměli litovat, protože Bůh pro ně měl něco lepšího a
to platí i pro nás !
- Chce nám dávat to nejlepší (jako otec svým
dětem)
- Když budeme v něčem setrvávat, nemůžeme
vstoupit do toho, co nám Bůh připravil (můžeme se
jen litovat)
- V životě s Bohem člověk musí jít stále dál - Filipským
3:12 Ne že bych již toho dosáhl, anebo byl už
dokonalý; usilovně však běžím, abych se opravdu
zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš.
13 Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil;
jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou,
a natahuje se po tom, co je přede mnou, 14 běžím
k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.
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8) JOSEFOVY DARY
Josef jim dal:
-

Vozy
Zásobu jídla
Proměnný oděv
Pro Benjamina 5 oděvů a 300 šekelů 900Kč/den x 4 x 300 = cca 1,08 mil. Kč

- Otci 10 oslů a oslic s nákladem
Josef jim dal vše podle faraonova příkazu
Bratři mu chtěli dát dary, ale nakonec byli
obdarováni.
Ježíš nám chce dát své dary, nepotřebuje
naše dary, má mnohem víc !!
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9) JÁKOB
26 A oznámili mu: Josef ještě žije a nadto je
vládcem celé egyptské země. Jeho srdce
zůstalo netečné, protože jim nevěřil.
Jákob mnoho let trpěl a tak nebyl schopen
přijmout tuto radostnou zprávu, že jeho syn
žije. Jak pomáhat lidem, co už nemají
naději? Trpělivě přesvědčovat, stále je
motivovat.
27 Když mu vyprávěli všechno, co jim Josef
říkal, a když viděl vozy, které pro něho Josef
poslal, duch jejich otce Jákoba ožil.
28 Izrael zvolal: Stačí! Můj syn Josef ještě žije!
Půjdu a uvidím ho, dříve než zemřu!
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10) OTÁZKY
- Nebojíme se jít plně za Ježíšem?
- Nelitujeme se – kvůli tomu všemu, co
špatného se nám stalo?
- Jak vykročit a jít dál za Ježíšem?
- Jak můžeme být dokonalí?
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