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20. Josef dokázal faraonovi vyložit jeho sny 

 
Egyptskému faraonovi se zdály zvláštní sny. Protože Josef dostal od 

Hospodina dar vykládat sny, oznámil faraonovi, že v Egyptě bude sedm 

úrodných let a sedm let hladu. 
 

Josef musel být dlouho v egyptské věznici. I když na něj všichni zapomněli, 

neztratil nikdy důvěru v Hospodina. Ten o něm věděl a měl s ním svůj 

velký plán. 

Po dvou letech, co byl Josef ve vězení, se zdál faraonovi, vládci Egypt, 

divný sen. Viděl v něm vystupovat z řeky Nilu sedm velkých, tučných, 

vykrmených krav, které se pásly na břehu. Pak uviděl vycházet ze stejné 

řeky sedm jiných krav. Byly jen kost a kůže – vyhublé a ošklivé. Tyto krávy 

pak sežraly všechny ty velké vypasené. Faraonovi se však zdál ještě jiný 

sen, tentokrát s obilninami klasy. Na poli vyrůstalo sedm krásných klasů. Za 

nimi však vyrostlo sedm vysušených, nehezkých a prázdných.               

Když se faraon z tohoto snu probudil, byl nešťastný. Chtěl vědět, co ty to 

sny znamenají, ale nikdo mu je neuměl vyložit. Tu se dověděl od svého 

služebníka, že ve vězení je nějaký Josef, který umí vykládat sny. Nechal si 

Josefa předvést a on mu vysvětlil, že oba dva sny mají stejný smysl: „Sedm 

tučných krav a sedm plných krásných klasů znamená, že příštích sedm let 

bude velmi úrodných. Vyhublé krávy a prázdné klasy znamenají, že po nich 

bude následovat sedm let hrozného hladu a nouze, které zničí celé 

království, pokud se neuchovají dobré zásoby z úrodných let.“               

Když si egyptský vládce vyslechl od Josefa výklad snů, byl zděšený. 

Pochopil, že sedm let sucha bude znamenat hlad a smrt. „Vaše výsosti,“ 

pokračoval Josef, „smím navrhnout, co byste měl udělat? Vyberte si 

některého ze svých mužů a ustanovte ho správcem nad zásobami potravin. 

Bude dohlížet na uložení obilí, kterého bude sedm let nadbytek, aby bylo 

možné všechny nakrmit v dobách, kdy úroda nebude. Lidé pak nebudou 

umírat hlady. „Faraon byl udivený, s jakou moudrostí Josef mluví. Dlouho 

neotálel a jmenoval Josefa správcem země – to znamená, že mu svěřil 

starost o celé království. Faraon z něj udělal správce neboli svého zástupce. 

Dál ho obléci do královského pláště, kolem krku mu zavěsil zlatý řetěz a na 

prst navlékl svůj prsten. Všichni ho teď museli poslouchat a vážit si ho. 

Když projížděl egyptskou krajinou a viděl, jak se mu všichni klanějí a 

oslovují ho, nikdy nezapomněl, že za toto veliké štěstí musí děkovat jedině 



Hospodinu. Byl si vědom, že dostal velký a zodpovědný úkol, který musí 

poctivě splnit, aby všichni lidé z Egypta později netrpěli hlady. 

 

Úkol:  

Bůh dal Josefovi velký dar – porozumět faraonovým snům. Tento dar ale 

nedostal, aby se s ním chlubil, ale aby uchránil faraona a všechny 

Egypťany před velkou tragédii. Nikdo z nás asi dar vykládat sny nedostal, 

ale obdrželi jsme od Boha spoustu jiných darů. Víš, jaké jsi dostal právě 

ty? Těmito dary se nemáme chlubit a vytahovat se s nimi, ale dělat jimi 

druhým radost. 


