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21. Josef se stará o to, aby Egypťané neměli hlad 

 
Josef jako správce Egypta nechal v období úrody postavit sýpky a do 

nich složit obilí. V období hladu pak dohlížel na to, aby si Egypťané i 

cizinci mohli obilí nakoupit a neměli tak hlad. 
 

Josefovy předpovědi o sedmi úrodných a sedmi neúrodných letech byly 

pravdivé. V Egyptě se urodilo obrovské množství obilí. Lidé ho měli tolik, 

že by napekli chléb, aniž by ho všechen mohli sníst. Josef se svými 

pomocníky projížděl egyptskou zemi křížem krážem a vyzýval lidi: 

,,Přivezte do skladů všechno obilí, které máte navíc! Schováme ho do sýpek 

a skladů, a až bude zapotřebí, společně se o ně rozdělíme!“ Na oslících 

naložených velkými pytli sváželi lidé přebytky obilí do skladů. Josef měl 

plno práce. Neustále musel nechat stavět nové a nové stodoly. Tolik toho 

obilí bylo. Lidé byli spokojení, protože měli dostatek jídla. A sklady byly 

plné.  

V Egyptě pak skončilo sedm let hojnosti. Nepršelo a nastala velká sucha. 

Na vyschlé půdě obilí nerostlo. Tak začalo sedm let neúrody a hladu, které 

Josef předpověděl. Nikde už nebylo vidět krásná obilná pole. V okolních 

zemích lidé neměli co jíst. V Egyptě však tomu bylo jinak. Zde měli obilí 

na chléb plné stodoly a sklady. Josef byl zaměstnanější než kdy jindy. 

Nechal stodoly otevřít a dohlížel na to, aby si lidé mohli nakoupit obilí, jak 

kdo potřeboval. 

Brzy se lidé z okolních zemí, které byly rovněž postiženy hladem, doslechli, 

že v Egyptě snad má být obilí. Přijížděli za Josefem a žádali, aby mohli 

odkoupit obilí a dovézt je domů do svých zemí. Tehdy si Josef vzpomněl na 

tatínka a na své bratry. Jestlipak nemají také hlad? 

 

Úkol:  

Z Josefa, který byl nejdříve vězněm, se stal králem pověřený správce. To 

byla pořádná změna. Bůh se o Josefa staral, aby se zase on postaral o 

Egypťany v době neúrody. Také za tebou posílá Bůh mnoho lidí, aby ti 

pomáhali. Potkal jsi dnes někoho takového? Vzpomeneš si, jestli i ty jsi 

dnes někomu pomohl? 


