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Z řetězů v jámě na trůn slávy
 

Shrnutí:   

Náš text nás přitahuje hned několika věcmi a my se dnes na čtyři z 

nich postupně podíváme v pořadí podle jejich důležitosti – od té 

nejméně důležité věci, která však přitahuje nejvíc naší pozornosti, 

přes věci mnohem důležitější, až po praktické věci, týkající se našich 

vlastních životů.
 

Otázky pro děti:   

1. Kolik bylo Josefovi let na konci našeho příběhu? 

2. Proč potřebuje křesťan Boží slovo víc než sny? 

3. Co je Boží prozřetelnost? 
 

ÚVOD – OPAKOVÁNÍ 

• S Josefem byl Hospodin 
Za svou věrnost Bohu, za úsilí uchovat si svou čistotu a nebýt jako 

hlupák nebo dobytek vedený na porážku, byl Josef odsouzen k tomu, 

aby zbytek života strávil ve vězení. Boží slovo nám v Ž 105 ukazuje, že 

Josef byl v okovech, takže přestože zastával místo jakéhosi správce 

všech vězňů (Gn 39,23), tak se to rozhodně ani v nejmenším nedalo 

srovnávat s místem, jaké měl jako správce všeho Potífarova majetku.  

Gn 40,1 říká, že se stalo po těch událostech – nevíme, za jak dlouho 

se to stalo, takže nevíme, jak dlouhou dobu Josef strávil v žaláři. Gn 41,1 

zase říká, že po dvou letech… Vidíme, že mezi oběma kapitolami je 

rozestup dvou let. Takže to byly minimálně dva roky, které Josef strávil 

v řetězech, v jámě, jak sám říká v našem textu. 
 

Biblické odkazy:  

�  Ž 105,18-20; Gn 39,23;   
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1. PROROCKÉ SNĚNÍ 

• Sny jsou součástí našeho života 
 

A. Sny od Boha  

Josef vykládá sny, které volají po výkladu – jsou zjevně od Boha. 

 

B. Výklad od Boha 

Sen od Boha potřebuje výklad od Boha.  

 

C. Naše sny 

a. Různé druhy snů – od Boha, od ďábla, běžné sny 

b.  Sny od Boha si žádají vysvětlení od Boha – ale to není 

samozřejmostí. 

c. Boží slovo – máme něco pevnějšího, odkud můžeme poznávat 

Boží vůli v pravdě.  

d. Pozor na honění se za prázdnými věcmi. 

 

Biblické odkazy:  

�  Jb 33,14-18; Dn 12,16; Jr 23,16-17.21; Kaz 5,2; 2 Pt 1,19; Žd 1,1-2; 2 Tm 3,16-17; Kaz 5,6  
 

2. PŘEKVAPIVÝ VZESTUP 

• Od řetězů na rukou, k řetězu na krku 
 

A. Josefova věrnost 

B. Josefova trpělivost 

C. Josefova pokora 
 

Biblické odkazy:  

�  1 Pa 5,1-2; Př 15,13;  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

3. BOŽÍ PROZŘETELNOST 

• Bůh aktivně připravuje záchranu skrze Josefa 
A. Svrchovaný Bůh 

B. Boží prozřetelnost 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 1,11; Dn 2,20-22; Gn 45,7; Př 20,22; Iz 46-9-10; Ž 115,3;  
 

4. PRÁCE BOŽÍ MILOSTI 

• Bůh prokazuje Josefovi milost za milostí 
 
 

Biblické odkazy:  

�  J 1,17; 1 K 4,7 
 

 

 

 

 

   
   

RADIÁN, STUDIE, ŠTÍT, SRAB, 

MASAŘKY, ZIPY, AMOR, INAK, 

SHÍH, RENATA, TAKT, HENA, 

IRMA, KONĚ, RYBY, PRYŽ, 

ANKETA, VINA, SMYSL, 

AERODYN, DŽEZ, RASA, LOSI, 

RÉTA, LIDNATOST, HLINITAN, 

MORUŠE, MODŘINA, VLNA, 

SPRCHA, ŠASI, ODNOŽ, 

BACHYNĚ, ANSÁMBL, SLIB 

Osmisměrka 



 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

3. března 2013 © BSK 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Čtvrtek 1700 – Domácí církev v Žandově 

Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Gn 42) 

 
 

K modlitbám: 

• Manželka Jima Henryho Brenda jde v pondělí na operaci 

nádoru na mozku.  

• Castlefields Church v Derby prosí o modlitby – za možnost 

rozšíření stávající modlitebny nebo přistavění patra. Pravidelně 

přichází tolik lidí, že si nemají kam sednout.  

• Pronásledovaná církev.  

• Nemocní a slabí domácí víry. 

• Pozdravuje Martina Kramosilová (Londýn) a Marcus Denny 

(Kladno) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to 

dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal?¨ 

Korintským 4:7 


