
Gn 34,1 – 40,23 

Jozef – kráľ snov 



Prelúdium 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 34,1 – 31 



Tvrdý to ľud… 
MLČAL O TOM AŽ DO NÁVRATU SYNOV … JAKUBOVI SYNOVIA JEDNAJÚ – Je 
zvláštne, že jednajú oni a nie Jakub. Zdá sa, akoby otcovi prerástli cez hlavu a on nad 
nimi reálne stratil kontrolu… Z tohto pohľadu sa Jakub javí síce ako kedysi chytrý a 
ľstivý človek, ale inak slabý náčelník… hlavne vo vzťahu k vlastnej rodine. 

SPÁCHAL NEHANEBNOSŤ – čosi úplne neprípustné, neodpustiteľné… 

VÝKUPNÉ A DARY – nie sú to dve rôzne veci, ale jediný „poplatok za nevestu“ – 
náhradu za to, že si ju manžel odvedie a ona sa stane súčasťou jeho rodiny. 

NÁVRH JAKUBOVYCH SYNOV HEMOROVI A HEMOROVO VYJEDNÁVANIE V BRÁNE 
MESTA – ani jeden nehovorí pravdu. Obe strany politizujú: Hemor spomína iba zisk a 
prospech mesta, o Díne a ostatnom sa vôbec nezmieni. Jakubovi synovia sú v tomto 
ešte zákernejší… 

TRETÍ DEŇ PO OBRIEZKE – … sa dostavuje horúčka a muž je kvôli nej takmer úplne 
nemohúcny. 

POBILI VŠETKÝCH MUŽOV… OSTRÝM MEČA – v knihe Jozue technický výraz pre 
vykonanie kliatby, čiže úplné vyhubenie.  

ZOŠKLIVILI STE MA… MÁM LEN MÁLO MUŽOV – pomsta plodí pomstu a tej sa teraz 
Jakub oprávnene obáva, pričom vie, že nie je dosť silný, aby odolal útoku miestnych 
obyvateľov. 



Tvrdý to ľud… 
Text je dobrým úvodom k príbehu o Jozefovi, pretože 
odhaľuje súčasnú povahu jeho bratov: 
• impulzívnu, nezvládateľnú,… 
• … a súčasne tvrdú, bezohľadnú až krutú a surovú… 

Príbeh o Jozefovi je tak súčasne aj 
príbehom o jeho bratoch, ktorí tiež 
prechádzajú svojou cestou rastu a 

vývoja… 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



otcov miláčik 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 37,3 – 11 



otcov miláčik 
3 Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe, a dával mu 
robiť pestrofarebnú tuniku. 4 Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných 
synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivo sa s ním rozprávať. 5 A keď mal raz Jozef sen 
a rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi. 6 Povedal im: "Počujte, aký som mal 
sen! 7 Boli sme na poli zamestnaní viazaním snopov a tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Tu sa 
vaše snopy postavili dokola a klaňali sa môjmu snopu!“ 8 Bratia mu povedali: "Vari chceš nad nami 
kraľovať alebo panovať?" A znenávideli ho ešte viac pre jeho sen a pre jeho reči. 9 A mal ešte iný 
sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom. Hovoril: "Opäť som mal sen! Slnko, mesiac a 
jedenásť hviezd sa mi klaňalo.“ 10 Toto rozprával svojmu otcovi a svojim bratom. A jeho otec mu 
robil výčitky a vravel mu: "Čo je to za sen, čo si mal? Hádam ja, tvoja matka a tvoji bratia prídeme a 
budeme sa ti klaňať až po zem?“ 11 A jeho bratia žiarlili, ale otec si to zapamätal. 

JAKUB MILOVAL JOZEFA VIAC… – Súhlasne Otcovia  aj rabínske komentáre z toho 
vyvodzujú, že otec by nemal uprednostňovať jedno z detí, práve prílišná prívetivosť k 
jednému narušila svornosť medzi súrodencami.  

NARODIL V STAROBE – dá sa to chápať a prekladať dvojako: Keď sa Jozef narodil, 
Jakub bol už vo vysokom veku a preto syna viac miloval (Raši). Iný možný preklad je, 
že Jozef „bol jeho múdrym synom". Vyplýva to z talmudického výroku, podľa ktorého 
slovo starý je skratka pre človeka, ktorý získal múdrosť. Podľa Zoharu Jozef duchovne 
a intelektuálne prevyšoval svojich bratov a preto ho Jakub miloval viac. 



otcov miláčik 
3 Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe, a dával mu 
robiť pestrofarebnú tuniku. 4 Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných 
synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivo sa s ním rozprávať. 5 A keď mal raz Jozef sen 
a rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi. 6 Povedal im: "Počujte, aký som mal 
sen! 7 Boli sme na poli zamestnaní viazaním snopov a tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Tu sa 
vaše snopy postavili dokola a klaňali sa môjmu snopu!“ 8 Bratia mu povedali: "Vari chceš nad nami 
kraľovať alebo panovať?" A znenávideli ho ešte viac pre jeho sen a pre jeho reči. 9 A mal ešte iný 
sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom. Hovoril: "Opäť som mal sen! Slnko, mesiac a 
jedenásť hviezd sa mi klaňalo.“ 10 Toto rozprával svojmu otcovi a svojim bratom. A jeho otec mu 
robil výčitky a vravel mu: "Čo je to za sen, čo si mal? Hádam ja, tvoja matka a tvoji bratia prídeme a 
budeme sa ti klaňať až po zem?“ 11 A jeho bratia žiarlili, ale otec si to zapamätal. 

PESTROFAREBNÚ TUNIKU – gréčtina prekladá tento termín ako pestrý chitón (gr. 
slovo odvodené zo semitského základu ktn), Vulgáta je v súlade s gréckym prekladom 
a prekladá tunica polymita, čím sa myslela tunika, na ktorej boli vytkávané 
pestrofarebné gobelínové vzory. Inde sa ale v LXX podobný termín prekladá ako tunika, 
ktorá siahala až p o zápästie a členky (tunica talaris). V súčasnosti sa hebr. odborníci 
prikláňajú k prekladu „tunika s dlhými rukávmi". Tuniku nosili tak muži, ako aj ženy. 
Tunika zvyčajne siahala pod kolená alebo až p o členky a mohla mať dlhé alebo krátke 
rukávy. Pri práci šiju Izraeliti sťahovali okolo pása remeňom alebo plátenným pásom. 
Zo štúdia ikonografie vyplýva, že išlo o bežný odev, ktorý sa obliekal priamo na spodnú 
bielizeň (plátno otočené okolo bedier). Fresky z Mari zobrazujú Semitov oblečených do 
šiat zošitých z množstva rôznofarebných kúskov obdĺžnikového tvaru. 



škandalózne sny 
3 Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe, a dával mu 
robiť pestrofarebnú tuniku. 4 Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných 
synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivo sa s ním rozprávať. 5 A keď mal raz Jozef sen 
a rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi. 6 Povedal im: "Počujte, aký som mal 
sen! 7 Boli sme na poli zamestnaní viazaním snopov a tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Tu sa 
vaše snopy postavili dokola a klaňali sa môjmu snopu!“ 8 Bratia mu povedali: "Vari chceš nad nami 
kraľovať alebo panovať?" A znenávideli ho ešte viac pre jeho sen a pre jeho reči. 9 A mal ešte iný 
sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom. Hovoril: "Opäť som mal sen! Slnko, mesiac a 
jedenásť hviezd sa mi klaňalo.“ 10 Toto rozprával svojmu otcovi a svojim bratom. A jeho otec mu 
robil výčitky a vravel mu: "Čo je to za sen, čo si mal? Hádam ja, tvoja matka a tvoji bratia prídeme a 
budeme sa ti klaňať až po zem?“ 11 A jeho bratia žiarlili, ale otec si to zapamätal. 

ZNENÁVIDELI HO – Bratia mali k Jozefovi taký odpor, že s ním nedokázali hovoriť ani o 
pokojných záležitostiach, ktoré neboli predmetom sporov medzi nimi. (Ibn Ezra) Všetky 
jeho slová si vysvetľovali záporne, aj keď sa Jozef pokúšal byť priateľský. (R. Hirsch) 

SEN – Keď sa v Písme uvádza sen, zvyčajne prináša proroctvo. Aj keď učenci 
nechávajú otázku o platnosti snov otvorenú (Berachot 55a), zo snov Jozefa, faraóna a 
jeho sluhov je zrejmé, že Boh ich použil, aby zjavil budúce udalosti (Chumaš). 

KLAŇAJÚCE SA SNOPY – Scéna z každodenného života Jakuba a jeho rodiny 
poukazuje, že Jozefova moc sa bude bezprostredne týkať jeho rodiny a jej bežného 
života – a trochu tu už „presvitá“ aj téma obilia z Egypta, na ktorú zanedlho v príbehu 
naozaj príde… 



škandalózne sny 
3 Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe, a dával mu 
robiť pestrofarebnú tuniku. 4 Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných 
synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivo sa s ním rozprávať. 5 A keď mal raz Jozef sen 
a rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi. 6 Povedal im: "Počujte, aký som mal 
sen! 7 Boli sme na poli zamestnaní viazaním snopov a tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Tu sa 
vaše snopy postavili dokola a klaňali sa môjmu snopu!“ 8 Bratia mu povedali: "Vari chceš nad nami 
kraľovať alebo panovať?" A znenávideli ho ešte viac pre jeho sen a pre jeho reči. 9 A mal ešte iný 
sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom. Hovoril: "Opäť som mal sen! Slnko, mesiac a 
jedenásť hviezd sa mi klaňalo.“ 10 Toto rozprával svojmu otcovi a svojim bratom. A jeho otec mu 
robil výčitky a vravel mu: "Čo je to za sen, čo si mal? Hádam ja, tvoja matka a tvoji bratia prídeme a 
budeme sa ti klaňať až po zem?“ 11 A jeho bratia žiarlili, ale otec si to zapamätal. 

SLNKO A MESIAC A JEDENÁSŤ HVIEZD – Nabonidus mal sen, v ktorom ho 
pozdravovali slnko, mesiac a hviezdy (ANET, 310). Klaňanie sa nebeských telies 
zodpovedalo kráľovskej hodnosti alebo podobnej funkcii. 

ROZPOVEDAL HO BRATOM – Jozef si musel uvedomovať, že tým bratov len rozzúri. 
Prečo to teda urobil? Vysvetlení je viacero. Bol mladý a v nezrelosti si neuvedomoval, 
že bratov poštve proti sebe. (Sforno) Myslel si, že ak sa mu podarí presvedčiť bratov, 
že jeho postavenie je z Božej vôle, prestanú ho nenávidieť. (Chizkuni) Dúfal, že bratom 
ukáže, aké nemúdre je nenávidieť ho, keď im ukáže, že im je súdené závisieť od neho. 
(Or HaChaim). Jozef vnímal svoje sny ako proroctvá a prorok nesmie zatajovať to, čo 
musí vyjaviť iným. (Gaon z Vilny) 



škandalózne sny 
3 Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe, a dával mu 
robiť pestrofarebnú tuniku. 4 Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných 
synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivo sa s ním rozprávať. 5 A keď mal raz Jozef sen 
a rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi. 6 Povedal im: "Počujte, aký som mal 
sen! 7 Boli sme na poli zamestnaní viazaním snopov a tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Tu sa 
vaše snopy postavili dokola a klaňali sa môjmu snopu!“ 8 Bratia mu povedali: "Vari chceš nad nami 
kraľovať alebo panovať?" A znenávideli ho ešte viac pre jeho sen a pre jeho reči. 9 A mal ešte iný 
sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom. Hovoril: "Opäť som mal sen! Slnko, mesiac a 
jedenásť hviezd sa mi klaňalo.“ 10 Toto rozprával svojmu otcovi a svojim bratom. A jeho otec mu 
robil výčitky a vravel mu: "Čo je to za sen, čo si mal? Hádam ja, tvoja matka a tvoji bratia prídeme a 
budeme sa ti klaňať až po zem?“ 11 A jeho bratia žiarlili, ale otec si to zapamätal. 

SLNKO A MESIAC A JEDENÁSŤ HVIEZD – Nabonidus mal sen, v ktorom ho 
pozdravovali slnko, mesiac a hviezdy (ANET, 310). Klaňanie sa nebeských telies 
zodpovedalo kráľovskej hodnosti alebo podobnej funkcii. 

ROZPOVEDAL HO BRATOM – Jozef si musel uvedomovať, že tým bratov len rozzúri. 
Prečo to teda urobil? Vysvetlení je viacero. Bol mladý a v nezrelosti si neuvedomoval, 
že bratov poštve proti sebe. (Sforno) Myslel si, že ak sa mu podarí presvedčiť bratov, 
že jeho postavenie je z Božej vôle, prestanú ho nenávidieť. (Chizkuni) Dúfal, že bratom 
ukáže, aké nemúdre je nenávidieť ho, keď im ukáže, že im je súdené závisieť od neho. 
(Or HaChaim). Jozef vnímal svoje sny ako proroctvá a prorok nesmie zatajovať to, čo 
musí vyjaviť iným. (Gaon z Vilny) 

Podobný opis sna, ktorý predpovedá veľkú 
budúcnosť človeku, ktorému sa prisnil, sa 
zachoval aj v Mezopotámii. Sargon I. mal sen, 
podľa ktorého jeho protivník Urzababa bude 
zvrhnutý a Sargon sa stane nástupcom trónu. 
Tento sen vzbudil odpor Urzababu, podobne 
ako Jozefov sen vzbudil odpor u jeho bratov. 
Urzababa sa usiloval interpretovať sen vo svoj 
prospech, no neúspešne. Sargonov sen sa 
vyplnil a Sargon sa stal nástupcom trónu. J. S. 
Cooperovo štúdium podobných motívov v 
ľudových povestiach Peru poukázalo na to, že 
podobné sny a ich naplnenie sú dobre známym 
motívom aj v iných oblastiach sveta. 



rastúca nenávisť 
3 Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe, a dával mu 
robiť pestrofarebnú tuniku. 4 Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných 
synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivo sa s ním rozprávať. 5 A keď mal raz Jozef sen 
a rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi. 6 Povedal im: "Počujte, aký som mal 
sen! 7 Boli sme na poli zamestnaní viazaním snopov a tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Tu sa 
vaše snopy postavili dokola a klaňali sa môjmu snopu!“ 8 Bratia mu povedali: "Vari chceš nad nami 
kraľovať alebo panovať?" A znenávideli ho ešte viac pre jeho sen a pre jeho reči. 9 A mal ešte iný 
sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom. Hovoril: "Opäť som mal sen! Slnko, mesiac a 
jedenásť hviezd sa mi klaňalo.“ 10 Toto rozprával svojmu otcovi a svojim bratom. A jeho otec mu 
robil výčitky a vravel mu: "Čo je to za sen, čo si mal? Hádam ja, tvoja matka a tvoji bratia prídeme a 
budeme sa ti klaňať až po zem?“ 11 A jeho bratia žiarlili, ale otec si to zapamätal. 

ŽIARLILI – Posolstvo snov - Jozef bude panovať nad bratmi - sa bratom a otcovi zdá 
také jasné, že ich ani nenapadne obrátiť sa na ľudí, ktorým bol od Boha daný dar 
interpretovať sny. Nenávisť bratov nie je podnietená nesprávnym výkladom, ale tým, že 
bratia sa postavia do úlohy vykladačov snov a vysvetľujú Jozefove sny ako prejav 
Jozefovej arogancie, a nie ako posolstvo od Boha, ktoré musí byť vysvetľované v 
Božom duchu, čiže nie z pohľadu ich osobných konfliktov.  

Termín „žiarlivosť“ nevyjadruje len vnútorný pocit, ale stav podozrenia, v ktorom 
manželia už nie sú naďalej schopní žiť, a ktorý vyúsťuje do právneho aktu (Nm 5). 
Použitie tohto slovesa naznačuje, že pocity bratov voči Jozefovi už nie sú len pocitmi 
nenávisti, ale prerástli do žiarlivosti, ktorá je v Biblii spojená s aktivitou. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



osudná cesta 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 37,12 – 17 



osudná cesta 
12 Raz odišli jeho bratia pásť ovce svojho otca k Sichemu. 13 Vtedy povedal Izrael Jozefovi: "Tvoji 
bratia pasú pri Sicheme, chcem ťa poslať za nimi." On mu odpovedal: "Dobre, pôjdem.“ 14 Na to mu 
povedal: "Len choď a pozri, či sa dobre vodí tvojim bratom a ovciam. A dones mi zvesť!" Tak ho 
poslal z hebronského údolia a došiel do Sichemu. 15 Keď potom blúdil po poli, stretol istého muža, 
ktorý sa ho opýtal: "Kohože hľadáš?“ 16 On odvetil: "Hľadám svojich bratov. Povedz mi, prosím, kde 
pasú?“ 17 Muž mu povedal: "Odišli odtiaľto ďalej, ale počul som ich hovoriť: "Poďme do Dotainu!"" 
A Jozef šiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotaine. 

SICHEM – miesto, kde sa odohrala tragédia a pomsta ich sestry Díny. 

CHOĎ A POZRI SA! – Jozef mal sedemnásť rokov a využíval slabosť svojho otca tým, 
že donášal na svojich bratov.  

BLÚDIL – pretože bratia neboli tam, kde mali byť… 

DOTAIN – Je identifikovaný s Tell Dotan, 22 km na juh od Šechemu. Mesto bolo podľa 
vykopávok obývané od doby bronzovej až po koniec helenizmu. Tell Dotan bol 
obohnaný múrmi už počas staršej doby bronzovej a v strednej a mladšej dobe 
bronzovej sa tieto múry ešte stále používali. 

NAŠIEL ICH… – a to musí byť bratom nemilé. Nielenže ich zase špehuje „otcov 
miláčik“. Nie sú tam, kde ich otec poslal. Jozef na nich zase nažaluje a…  



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



zajatie a predanie 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 37,18 – 35 



sprisahanie 
18 Keď ho zďaleka zazreli, prv, ako k nim došiel, sa dohodli, že ho zabijú. 19 Hovorili si medzi sebou: 
"Tamto ide snár! 20 Poďme, zabijeme ho a hodíme ho do cisterny! A povieme, že ho zožrala divá 
zver. Potom sa uvidí, čo značia jeho sny!“ 21 Keď to počul Ruben, usiloval sa vyslobodiť ho z ich rúk 
a vravel: "Neberme mu život!“ 22 A Ruben im vravel ďalej: "Neprelievajte nijakú krv! Hoďte ho do tej 
cisterny, čo je na pustine! Len nevzťahujte naň ruky!" To preto, že ho chcel vyslobodiť z ich rúk a 
priviesť k svojmu otcovi. 23 A len čo došiel Jozef k svojim bratom, zobliekli Jozefovi jeho tuniku, tú 
pestrofarbistú tuniku, čo mal na sebe, 24 chytili ho a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, voda v 
nej nebola. 25 Potom si posadali a jedli... 

RÚBEN VRAVEL: NEPRELIEVAJTE KRV… – Z tohto verša možno odvodiť predstavu 
zodpovednosti v SZ. Najstarší syn bol zodpovedný za osud svojich bratov a z jeho rúk 
bola požadovaná krv jeho brata. Preto pripravuje alternatívny plán, ako zachrániť 
Jozefa. Podľa B. Jacoba zodpovednosť v staroveku nepochádzala z pocitu 
zodpovednosti, ale z povinnosti zodpovedať sa pred autoritou, ktorou bol v tom 
prípade pater familias, čiže Jakub. Nerobí to teda zrejme z nejakej lásky k Jozefovi, či z 
pocitu nejakej vnútornej zodpovednosti, ktorá je nám (v kresťanskom prostredí) ešte 
stále aj na úrovni spoločnosti ako takej nejak prirodzená. Ako podotýkajú rabíni, Jozef 
najviac poškodil práve Rúbena, keďže mal prevziať niektoré jeho práva prvorodeného. 

ZOBLIEKLI MU TUNIKU –  Zoblečenie Jozefa z jeho odevu, ktorý chránil človeka na 
púšti proti slnku, zvýšilo pravdepodobnosť smrti následkom prehriatia. Hodenie Jozefa 
do cisterny, ktorá neobsahovala vodu, by viedlo k úmrtiu na následky smädu. Jozef 
vyzlečený z odevu, ktorý ho chránil pred teplom a hodený do prázdnej cisterny by 
rýchlo zomrel.  



krutý zámer 
18 Keď ho zďaleka zazreli, prv, ako k nim došiel, sa dohodli, že ho zabijú. 19 Hovorili si medzi sebou: 
"Tamto ide snár! 20 Poďme, zabijeme ho a hodíme ho do cisterny! A povieme, že ho zožrala divá 
zver. Potom sa uvidí, čo značia jeho sny!“ 21 Keď to počul Ruben, usiloval sa vyslobodiť ho z ich rúk 
a vravel: "Neberme mu život!“ 22 A Ruben im vravel ďalej: "Neprelievajte nijakú krv! Hoďte ho do tej 
cisterny, čo je na pustine! Len nevzťahujte naň ruky!" To preto, že ho chcel vyslobodiť z ich rúk a 
priviesť k svojmu otcovi. 23 A len čo došiel Jozef k svojim bratom, zobliekli Jozefovi jeho tuniku, tú 
pestrofarbistú tuniku, čo mal na sebe, 24 chytili ho a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, voda v 
nej nebola. 25 Potom si posadali a jedli... 

CISTERNA – umelo vyhĺbená nádrž na zachytávanie dažďovej vody počas obdobia 
dažďov. V mestách sa voda zo striech zvádzala do cisterien (napr. Šivte) alebo voda z 
hôr sa počas dažďov čistila v dekantačných bazénoch a odtiaľ sa odvádzala do 
cisterien (napr. v Kumráne). Najčastejší tvar cisterny bol hruškovitý, so zúženou 
časťou hore (napr. v Hacore, v Gibeone) a otvor bol prikrytý kameňom (porov. 29,2). 
Opustená cisterna hruškovitého tvaru, ktorej steny boli pokryté vodotesnou omietkou, 
predstavovala ideálne väzenie.  

CISTERNA NA PÚŠTI – Väčšinou boli cisterny pri mestách alebo usadlostiach. Je dosť 
možné, že Jozefovi bratia sa zdržiavali na rumoviskách opustenej usadlosti, ktorá mala 
predtým cisternu. Hebr. výraz púšť označuje aj miesto neobývaných pasienkov, čo je 
práve tento prípad (porov. Ž 65,13).  



sprisahanci 
18 Keď ho zďaleka zazreli, prv, ako k nim došiel, sa dohodli, že ho zabijú. 19 Hovorili si medzi sebou: 
"Tamto ide snár! 20 Poďme, zabijeme ho a hodíme ho do cisterny! A povieme, že ho zožrala divá 
zver. Potom sa uvidí, čo značia jeho sny!“ 21 Keď to počul Ruben, usiloval sa vyslobodiť ho z ich rúk 
a vravel: "Neberme mu život!“ 22 A Ruben im vravel ďalej: "Neprelievajte nijakú krv! Hoďte ho do tej 
cisterny, čo je na pustine! Len nevzťahujte naň ruky!" To preto, že ho chcel vyslobodiť z ich rúk a 
priviesť k svojmu otcovi. 23 A len čo došiel Jozef k svojim bratom, zobliekli Jozefovi jeho tuniku, tú 
pestrofarbistú tuniku, čo mal na sebe, 24 chytili ho a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, voda v 
nej nebola. 25 Potom si posadali a jedli... 

SADLI A JEDLI – Jedlo bolo symbolom spoločenstva alebo ukončenia obchodnej alebo 
inej transakcie. Bratia tak týmto symbolickým úkonom akoby medzi sebou uzatvárali 
akúsi zmluvu, završujú tak svoje sprisahanie a utužujú to, že budú v tomto držať jeden 
pri druhom. 

Zmienka o bratoch, ktorí si pokojne sadajú k jedlu, je v protiklade s osudom Jozefa, 
ktorý je odsúdený na smrť hladom a smädom v prázdnej cisterne.  



náhla zmena 
… a keď zdvihli oči, videli, že prichádza karavána Izmaelitov od Galaádu. Ich ťavy boli obťažené 
balzamom, mastixovou živicou a ladanumom; boli s tým na ceste do Egypta. 26 Tu povedal Júda 
svojim bratom: "Čo budeme mať z toho, keď nášho brata zahubíme a zatajíme jeho krv? 27 Predajme 
ho radšej Izmaelitom a nevzťahujme naň svoje ruky! Veď je to náš brat a naše vlastné telo!" A jeho 
bratia súhlasili. 28 Keď teda išli madiánski kupci okolo, vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za 
dvadsať strieborných Izmaelitom. A oni odviedli Jozefa do Egypta. 29 Keď sa Ruben vrátil k cisterne, 
Jozefa tam už nebolo. Roztrhol si šaty, 30 vrátil sa k svojim bratom a povedal: "Chlapca tu už niet! A 
kde sa ja podejem?“ 

JÚDA – je zaujímavé, že aj keď je najstarším Rúben, najaktívnejším a skutočným 
vodcom sa javí stále viac byť Júda. Autor akoby tak predznačoval výnimočné 
postavenie Júdovho kmeňa vo zväzku budúceho Izraela. 

20 ŠEKLOV STRIEBRA – Porov. Lv 27,5, kde sa táto suma platí za osobu vo veku od 5 
do 20 rokov. Za normálneho dospelého otroka sa podľa zákonníka Ex 21,32 vyplácalo 
30 šeklov striebra. 

Z textu vyplýva, že Rúben tam v tom čase nebol. 

RÚBEN SI ROZTRHOL ŠATY – Roztrhnutie si odevu bolo znakom smútku a prehodenie 
si vrecoviny cez bedrá bolo znakom pokánia. Slová „kam sa ja podejem“ ukazujú na 
strach, ktorý ako najstarší má pred otcom. 



náhla zmena 
 31 Oni vzali Jozefovu tuniku, zabili kozľa a namočili tuniku do krvi. 32 A po poslovi dali tuniku 
zaniesť svojmu otcovi s odkazom: "Toto sme našli. Pozri, či to je tunika tvojho syna alebo nie!“ 33 
Keď si to obzrel, povedal: "Tunika môjho syna! Divá zver ho zožrala! Roztrhaný, roztrhaný je Jozef! 
 34 A Jakub si roztrhol šaty, obliekol si smútočný odev a dlhý čas smútil za svojím synom. 35 Hoci sa 
namáhali všetci jeho synovia a dcéry potešiť ho, nedal sa potešiť a vravel: "V smútku zostúpim do 
podsvetia k svojmu synovi." Tak ho oplakával jeho otec. 

NAMOČILI TUNIKU DO KRVI – podľa rabínov aby mohli otcovi priniesť dôkaz, že Jozef 
sa nestratil, aleje skutočne mŕtvy. Inak by sa Rúben bál, že ho otec pošle hľadať Jozefa 
až na kraj sveta. (Or HaChaim)  

PO POSLOVI – Nechceli byť poslami zlej zvesti. (Gur Arjeh) Báli sa, že by ich otec pri 
osobnom odovzdávaní tuniky odhalil. (Chizkuni). Nechceli byť svedkami otcovho 
zármutku, keď sa dozvie strašnú správu. (Oznaim Latorah) 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



Jozef v Egypte 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 39,1–23 



vzostup 
Jozefa odvliekli do Egypta a tam ho kúpil Egypťan Putifar, faraónov dvoran, veliteľ telesnej stráže, 
od Izmaelitov, ktorí ho ta doviedli. 2 S Jozefom však bol Pán, takže sa mu všetko darilo a ostal v 
dome svojho egyptského pána. 3 Keď jeho pán videl, že je s ním Pán a že Pán vo všetkom, čo robil, 
požehnával jeho ruky, 4 Jozef našiel milosť v jeho očiach. I posluhoval mu a neskôr ho urobil 
správcom svojho domu a do jeho rúk zveril všetko, čo mal. 5 A odkedy ho urobil správcom svojho 
domu a všetkého svojho majetku, Pán pre Jozefa požehnával Egypťanov dom. Pánovo požehnanie 
bolo na všetkom, čo mal v dome i na poli. 6 A tak zveril do Jozefových rúk všetok majetok a sám sa 
nestaral o nič inšie ako o chlieb, ktorý jedol. 

VELITEĽ TELESNEJ STRÁŽE – dosl. „veliteľ kuchárov“ . Tieto a podobné tituly 
(porov. 2 Kr 18,17; 25,8-20; Jer 39,9-52) na SBV označovali vysokých hodnostárov, 
ktorých funkcia už mala len málo spoločné s pôvodným významom.  

OSTAL V DOME PUTIFARA – Znamená, že patril k domácnosti svojho pána a že nebol 
poslaný na prácu na poli, ako obyčajne boli posielaní egyptskí otroci. Ako osvetľuje 
egyptský Papyrus Brooklyn 35.1446 z 1833 - 1742 pred Kr., otrok mohol byť 
zamestnaný ako správca domácnosti a majetku.  

NESTARAL SA PUTIFAR O NIČ INŠIE, IBA O CHLIEB, ČO JEDOL – Z pohľadu poznámky 
43,32 možno rozumieť skutočnosť, že Putifar si prípravu jedla rezervoval pre seba, ako 
otázku rituálnej čistoty. Egypťania nemohli konzumovať jedlo v prítomnosti Židov, a 
teda Jozef sa musel stravovať samostatne, alebo mohlo ísť o zákaz prípravy 
egyptského jedla Židom.  



pokušenie 
Jozef však mal peknú tvár a krásnu postavu. 7 Po týchto udalostiach žena jeho pána nechala na 
Jozefovi oči a povedala mu: "Ľahni si so mnou!“ 8 On však odoprel a povedal žene svojho pána: 
"Pozri, môj pán sa o nič vo svojom dome nebojí predo mnou a zveril na mňa celý svoj majetok. 9 Už 
ani sám nemá väčšej moci v tomto dome ako ja a nevyhradil si nič predo mnou okrem teba, lebo ty 
si jeho žena. Ako by som sa mohol dopustiť takej veľkej krivdy a proti Bohu sa prehrešiť.“ 10 A hoci 
prehovárala Jozefa deň čo deň, nepočúvol ju, aby si s ňou ľahol a bol s ňou. 11 V istý deň sa však 
stalo, že vošiel do domu, aby vykonal svoje povinnosti a nik z domácich nebol dnu. 12 Tu ho ona 
chytila za plášť a vravela mu: "Ľahni si so mnou!" On jej však nechal plášť v ruke a utiekol; vybehol 
von. 

„ĽAHNI SO MNOU!“ – Tento príkaz obsahuje v hebrejčine len dve slová. Úsečnosť 
takéhoto rozkazu naznačuje postoj, aký zaujímala egyptská pani voči hebrejskému 
sluhovi.  

ODOPREL – výraz je prejavom kategorického nesúhlasu (porov. 37,35).  

ABY SI S ŇOU ĽAHOL – dosl. „aby si ľahol vedľa nej“ Táto zmena slov v porovnaní s 
39,7 môže naznačovať zmenu taktiky. Ľahnúť si s niekým (39,7) je explicitnou výzvou k 
sexuálnemu vzťahu, ľahnúť si vedľa nemá explicitný sexuálny význam. Namiesto 
Jozefa však vedľa nej zostane len Jozefov plášť (pórov. 39,15.16.18).  



zvrhnutie 
 13 Keď videla, že jej nechal plášť v ruke a utiekol von, 14 zavolala domácich a vravela im: "Pozrite 
len, priviedol nám hebrejského muža, aby nás priniesol na posmech! Prišiel ku mne, že si so mnou 
ľahne, ale ja som hlasne volala. 15 Keď počul, že kričím, nechal ležať pri mne svoj plášť, dal sa na 
útek a vybehol von.“ 16 A nechala plášť ležať pri sebe, kým nedošiel jej pán. 17 Potom mu rozprávala 
to isté a vravela: "Hebrejský otrok, ktorého si nám priviedol, prišiel ku mne dnu, aby si zo mňa 
urobil posmech. 18 Ale keď som začala kričať, nechal pri mne svoj plášť a utiekol von.“ 19 Keď jeho 
pán vypočul ženino rozprávanie, ktoré zakončila: "Ako ti vravím, tak sa ku mne zachoval tvoj sluha," 
veľmi sa rozhneval 20 a dal Jozefa chytiť a uvrhnúť do žalára, kde boli uväznení kráľovskí väzni. A 
tak tam bol zatvorený. 21 Ale Pán bol s Jozefom, zľutoval sa nad ním a zveril ho do priazne správcu 
žalára, 22 takže správca žalára podriadil Jozefovi všetkých väzňov, čo boli v žalári. Čokoľvek sa tam 
robilo, robilo sa na jeho rozkaz. 23 Správca žalára sa nestaral o nič, čo jemu podliehalo, lebo Pán bol 
s ním; vo všetkom, čo robil, Pán mu dožičil úspech. 

PUTIFAR UVÄZNIL JOZEFA – Nevera bola zvyčajne trestaná smrťou. Väzenie bolo 
zmiernením trestu , ak si uvedomíme, že priestupku sa dopustil cudzinec-sluha. Podľa 
viacerých komentátorov je to znak, že Putifar nebol úplne presvedčený o Jozefovej 
vine. Podľa rabínov Boh nariadil Jozefovi desať rokov väzenia, rok za každého brata, 
ktorého ohováral pred otcom (37,2). Neskôr k tomu pribudli ďalšie dva roky ako trest za 
to, že Jozef dôveroval viac faraónovmu čašníkovi a pekárovi, ako Bohu (40,14; 41,1). 
(Seder Olám, Tanchúma). 

PRIAZEŇ SPRÁVCU ŽALÁRA – Jozef aj vo väzení robí kariéru. V podstate by sme dnes 
povedali, že je hlavou niečoho ako „väzenská samospráva“, resp. je akýmsi 
„pomocným strážnikom“ a má na staroste bežný beh väzenia (a správca žalára má 
zase kľud a pokoj ) 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



falošné nádeje 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 40,1–23 



čašník a pekár 
Po týchto udalostiach sa čašník a pekár egyptského kráľa previnili voči svojmu pánovi, egyptskému 
kráľovi. 2 I rozhneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného čašníka i na hlavného 
pekára, 3 a dal ich pod dozor do domu veliteľa telesnej stráže, do žalára, kde bol uväznený Jozef. 
 4 A veliteľ telesnej stráže poveril Jozefa, aby im posluhoval. 

ČAŠNÍK – možno preložiť ako „pohárnik". Bola to funkcia, ktorá sa v mezopotámskom 
kontexte objavuje v Neh 1,11; presnejší preklad by mohol byť: „ten, ktorý (kráľovi) 
servíruje nápoj". Išlo o dôvernú funkciu, keďže králi sa obávali toho, že by sa ich 
politickí odporcovia mohli zbaviť otrávením. Ako v Mezopotámii, tak aj v Egypte je 
dokumentované ich privilegované postavenie na kráľovskom dvore. Tieto funkcie si 
neskôr zachovali len názov a funkcionár mohol byť vysokopostaveným hodnostárom 
na kráľovskom dvore. Podobný titul napr. existoval v Asýrii ako „pohárnik" rabšáqé, 
ktorý však velil armáde, spravoval dôležitú provinciu na urartských hraniciach a viedol 
diplomatické rozhovory.  

DAL ICH POD DOZOR – tento výraz znamená „do dočasnej väzby", kým sa definitívne 
nerozhodne o treste. Podľa C. Westermanna tento verš naznačuje, že obaja egyptskí 
úradníci boli vo vyšetrovacej väzbe, a nie odsúdení do väzenia (Westermann 1982, 74). 
Postavenie egyptských úradníkov vo väzení odzrkadľovalo ich postavenie, na 
kráľovskom dvore. Veliteľ telesnej stráže im dal k dispozícii jedného z väzňov, aby im 
posluhoval. Jednou z Jozefových povinností bolo navštíviť oboch úradníkov každé 
ráno a zistiť ich potreby (v. 6-7).  



čašník 
5 Tu istej noci obaja, čašník i pekár egyptského kráľa, ktorí boli uväznení v žalári, mali osobitne sen, 
ktorý mal pre každého zvláštny význam. 6 Keď k nim ráno prišiel Jozef, videl na nich, že sú smutní. 7 
I opýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli spolu s ním v dome jeho pána pod dozorom: "Prečože 
sú vaše tváre dnes také zamračené?“ 8 Oni mu odpovedali: "Mali sme sen a niet tu nikoho, kto by 
nám ho vyložil." Jozef im povedal: "A nepatrí Bohu vykladanie snov?! Porozprávajte mi to!“ 9 
Hlavný čašník teda porozprával Jozefovi svoj sen a vravel mu: "Vo svojom sne som videl vinič pred 
sebou 10 a na viniči boli tri výhonky. Keď začal pučať, zjavili sa i jeho kvety a na strapcoch boli už aj 
zrelé hrozná. 11 Ja som mal v rukách faraónov pohár, trhal som strapce a vytláčal som ich do 
faraónovho pohára a pohár som podával faraónovi do rúk.“ 12 Jozef mu povedal: "Toto je jeho 
výklad: Tri výhonky značia tri dni. 13 O tri dni faraón povýši tvoju hlavu a uvedie ťa späť do tvojho 
úradu. Potom budeš faraónovi podávať čašu do rúk takisto, ako si to robil prv, keď si bol hlavným 
čašníkom. 14 Spomeň si aj na mňa, keď sa ti bude dobre vodiť, a preukáž mi dobrodenie, že sa 
prihovoríš za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. 15 Veď ja som bol tajne odvedený z 
hebrejskej krajiny a ani tu som sa neprevinil, žeby ma za to mali uvrhnúť do žalára." 

JOZEF NA NICH VIDEL… – Ďalší rozmer Jozefových schopností sa prejavil v jeho 
citlivosti na neverbálnu komunikáciu: Jozef rozoznal zachmúrenosť na tvárach 
egyptských úradníkov. Jednoduchá a súcitná Jozefova otázka spúšťa nasledujúcu 
zápletku, ktorá vyvrcholí až jeho príchodom na faraónov dvor.  

NIET, KTO BY VYLOŽIL SEN – Vykladač snov bol odborník, vtedajší typ vedca, ktorý 
študoval príručky vykladania snov a mal prax v tomto odbore.  

NEPATRÍ BOHU…? – Touto otázkou sa Jozef stavia proti mimobiblickému chápaniu 
vykladania snov ako profesie pre úzko špecializovaných odborníkov. Sny sú od Boha, 
od neho je ich význam a Boh môže dať dar porozumieť im, komu chce.  



čašník 
5 Tu istej noci obaja, čašník i pekár egyptského kráľa, ktorí boli uväznení v žalári, mali osobitne sen, 
ktorý mal pre každého zvláštny význam. 6 Keď k nim ráno prišiel Jozef, videl na nich, že sú smutní. 7 
I opýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli spolu s ním v dome jeho pána pod dozorom: "Prečože 
sú vaše tváre dnes také zamračené?“ 8 Oni mu odpovedali: "Mali sme sen a niet tu nikoho, kto by 
nám ho vyložil." Jozef im povedal: "A nepatrí Bohu vykladanie snov?! Porozprávajte mi to!“ 9 
Hlavný čašník teda porozprával Jozefovi svoj sen a vravel mu: "Vo svojom sne som videl vinič pred 
sebou 10 a na viniči boli tri výhonky. Keď začal pučať, zjavili sa i jeho kvety a na strapcoch boli už aj 
zrelé hrozná. 11 Ja som mal v rukách faraónov pohár, trhal som strapce a vytláčal som ich do 
faraónovho pohára a pohár som podával faraónovi do rúk.“ 12 Jozef mu povedal: "Toto je jeho 
výklad: Tri výhonky značia tri dni. 13 O tri dni faraón povýši tvoju hlavu a uvedie ťa späť do tvojho 
úradu. Potom budeš faraónovi podávať čašu do rúk takisto, ako si to robil prv, keď si bol hlavným 
čašníkom. 14 Spomeň si aj na mňa, keď sa ti bude dobre vodiť, a preukáž mi dobrodenie, že sa 
prihovoríš za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. 15 Veď ja som bol tajne odvedený z 
hebrejskej krajiny a ani tu som sa neprevinil, žeby ma za to mali uvrhnúť do žalára." 

VYTLÁČAL SOM STRAPCE DO FARAÓNOVHO POHÁRA – Jeden z textov z Edfu hovorí, 
že vytlačená hroznová šťava zmiešaná s vodou bol osviežujúci nápoj pre kráľov.  

„PRIHOVOR SA ZA MŇA!“ – Vykladanie snov bolo profesiou, za ktorú bol vykladačovi 
zaplatený honorár. Jozef nežiada finančnú odmenu, ale chce, aby hlavný čašník 
pripomenul Jozefa faraónovi.  



pekár 
16 Keď hlavný pekár videl, že Jozef dobre vyložil sen, povedal Jozefovi: "Aj ja som mal vo svojom 
sne na hlave tri košíky s jemným pečivom. 17 Vo vrchnom košíku boli najrozličnejšie jedlá pre 
faraóna, aké pripravuje pekár, ale vtáky to povyťahovali z košíka, čo bol na mojej hlave.” 18 Jozef 
odpovedal: "Toto je jeho výklad: Tri košíky značia tri dni. 19 O tri dni faraón povýši tvoju hlavu - ale 
preč od teba, lebo ťa obesí na drevo a vtáky budú z teba trhať mäso.” 20 Na tretí deň, v deň 
faraónových narodenín, pripravil pre všetkých svojich sluhov hostinu. A v prítomnosti svojich 
sluhov povýšil hlavu hlavného čašníka a hlavného pekára: 21 Hlavného čašníka uviedol späť do jeho 
čašníckeho úradu, aby mu podával pohár, 22 hlavného pekára však dal obesiť, ako mu to vyložil 
Jozef. 23 Lenže hlavný čašník nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho. 

VTÁKY VYZOBÁVALI – Neschopnosť zahnať ich v prípade pekára symbolizuje jeho zlý 
osud. Vo sne je úplne pasívny, neschopný, nemohúci splniť si svoju funkciu… 

NEPAMÄTAL, ZABUDOL – Úsečnosť vyjadrenia o ďalšom Jozefom osude necháva 
priestor pre čitateľovu predstavivosť o vnútornom stave Jozefa, ktorý zostal zabudnutý 
vo väzení.  



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



Opakujúci sa vzorec poznámka 

ABRAHÁM musí opustiť svoju vlasť a istoty (jeho povolanie začína 
slovom „Odíď!“) – a tam prechádza procesom duchovného zrenia až k 
dokonalosti viery a vzťahu s Bohom. 

JAKUB rovnako musí opustiť vlasť, domov, „dom otca“ – a v cudzine 
dozrieva na Izraela, praotca národa. 

JOZEF zase je vytrhnutý od rodiny, z vlasti, vrhnutý do cudzieho až 
nepriateľského prostredia – aby tam prešiel svojim duchovným zrením a 
rastom. 

IZRAELSKÝ NÁROD sám vzrastá ako „cudzinec“ v Egypte a potom 
dozrieva duchovne v nehostinnom prostredí Sinajskej púšte. 

JEŽIŠ nakoniec zhrňuje tento vzorec slovami: „… ani jeden z vás, ak sa 
nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ 
(Lk 14,33 SSV); resp. Pavol citujúc SZ: „A preto vyjdite spomedzi nich, 
oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a 
budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí 
všemohúci Pán.“ (2Kor 6,17-18 SSV) 



Boh bol jeho vlasť! poznámka 

Jozefova sa javí(prinajmenšom od predania do otroctva) ako človek, 
dokonale zakotvený v Bohu – bez ohľadu na to, či je doma, alebo v 
cudzine, či je slobodný, alebo otrok, či je na výslní, alebo v žalári, vidíme 
na ňom to isté: 

• rovnaký pokoj a vyrovnanosť; 

• rovnaké konanie podľa toho, čo je dobré a správne; 

• rovnakú čestnosť, zásadovosť… 

… akoby mu bolo jedno, kde a ako a s kým je – len ak je v Bohu a s Bohom 
a nič iné ho netrápi, iba vzťah s Bohom, ktorý si žiarlivo stráži… 

A zdá sa, že presne k tomuto 
smerovala opakujúca sa Božia 
stratégia „vytrhnutia“ z domáceho 
prostredia a vrhnutie do cudzieho 
sveta neistoty, kde sa jedinou istotou 
a domovom stal Boh. 



problém ako príležitosť poznámka 

Jozefova záchrana – a následne záchrana 
jeho rodu, záchrana Izraela a celé 
nasledujúce dejiny spásy – sa začína tým, 
že si Jozef 

VŠIMNE 
smútok na tvárach ľudí, ktorí ho vôbec 
nemusia zaujímať, sú to cudzinci… 

SÚCIT V MALIČKOSTI vôbec nemusí byť 
maličkosťou!  

Ak my budeme verní aj v tom najmenšom 
– môžeme si byť istí, že aj Boh nám bude 
verný a to aj v tom najväčšom! 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



… na dnes všetko! 

Citovaná a použitá literatúra: Komentár k starému zákonu – zv. 1, Genezis 


