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Přehled lekce

Písmo Genesis 37,1-35 a Genesis 42,21-22

Verš k zapamatování „Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme“ (2� list Korintským 5,7)�

Ústřední pravda Pán Bůh má vždycky všechno pod kontrolou, dokonce i tehdy, když to tak nevypadá�

aplikace pro spasené i 
nespasené děti Důvěřuj Pánu Bohu i tehdy, když v životě procházíš těžkým obdobím�

názorné pomůcky Lekce •	 Obrázky 2-1 až 2-6
•	 Názorná pomůcka s ústřední pravdou: „Pán Bůh má vždycky všechno 

pod kontrolou, dokonce i tehdy, když to tak nevypadá�“
•	 Zkopírované a vystřižené hvězdy se jmény Jákobovy rodiny
•	 Nepovinné: ovečka (hračka) nebo fotografie pastýře s ovcemi
•	 Tunika podobná Josefově� K výrobě jednoduché tuniky můžete použít 

jakýkoli materiál, nezapomeňte všechny nepevné okraje zaobroubit� 
Doporučené rozměry pro děti: S – 60 x 120 cm, M – 70 x 152 cm, L 
– 75 x 160 cm� (U dospělých a mladých lidí musíte vhodné rozměry 
zjistit měřením�) Ke každé tunice vyrobte nebo zakupte pásek (silnější 
kroucená šňůrka či provázek)� Kvůli pestrosti můžete využít barvy na 
textil nebo tuniku vytvořit z barevných kusů látky� Jako alternativa 
mohou posloužit velké sáčky, v nichž vystřihnete otvory pro hlavu 
a ruce�

sešít

se
ší

t přeložit přeložit

rozstřihnout

60 cm (24”)

120 cm
 (48”)

•	 Mapa (viz zadní strana obalu)
•	 Několik druhů koření
•	 20 mincí

Verš k 
zapamatování

•	 Názorná pomůcka s veršem 2� list Koritnským 5,7
•	 Kalendář
•	 Tabule, na kterou se napíše verš k zapamatování, a houba nebo hadřík, 

aby se dal smazat�

Návrh programu

Před začátkem klubu Jak děti přicházejí, zaznamenejte si docházku�

zahájení Přivítání, modlitba, rychlé občerstvení, stanovení pravidel�

Písnička Písnička o svrchovaném Bohu, který má všechno pod kontrolou�

 Biblická lekce Josef se dostává do problémů.
Písnička Písnička o víře v Pána Boha kvůli spasení

hra k opakování Vybarvi tuniku�

Chvíle ztišení Prosby v modlitbě

Písnička Písnička o důvěřování Pánu Bohu v obtížných situacích�

Verš k zapamatování 2� list Korintským 5,7; opakování: Vymaž jedno slovo�

závěr Oznámení, modlitba, kartičky s veršem k zapamatování�

Lekce 

2
Josef se dostává do problémůlekce 2—Josef 

se dostává do 
problémů
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Boží svrchovanost:
Josefův životní příběh

Tuto stránku si smíte zkopírovat a vložit do své Bible, abyste do ní mohli průběžně nahlížet.

Lekce 

2

i. ÚVoD
Vzpomenete si, o jaké rodině jsme mluvili 
minule?

2-1 ii. SleD UDÁloStí
A. Jákob má rád Josefa více než starší syny.
B. Dává Josefovi pestrobarevnou tuniku.
C. Bratři Josefa nenávidí.

2-2 D. Josefův sen – „Můj snop stál, zatímco vaše 
snopy obcházely kolem něho a klaněly se 
mu.“ (Genesis 37,5-7)

E. Bratři – „To budeš nad námi vládnout?“ 
(Genesis 37,8) ÚPn, ÚPS

2-3 F. Josefův druhý sen – „Klanělo se mi slunce, 
měsíc a jedenáct hvězd.“ (Genesis 37,9)

G. Jákob – „Že i já, tvá matka a tvoji bratři 
přijdeme, abychom se před tebou skláněli 
k zemi?“ (Genesis 37,10)

H. Josef jde do Šekemu a potom do Dótanu.
2-4 I. Bratři – „Hle, mistr snů sem přichází!“

J. Bratři se domlouvají, že Josefa zabijí 
(Genesis 37,19-22). ÚP

K. Bratři z Josefa strhávají tuniku a házejí ho do 
vyschlé cisterny.

2-5 iii. VyVrCholení
Bratři prodávaji Josefa midjánským 
obchodníkům (Genesis 37,26-27). ÚP, ÚPn
Rúben se vrací – „Co si jen počnu?“

2-6 iV. zÁVĚr
Bratři porážejí kozla a namáčejí Josefovu tuniku 
v jeho krvi.
Ukazují ji Jákobovi – „Patří to tvému synovi?“
Jákob – „Sežrala ho divá zvěř!“ 
 ÚP, ÚPS

Písmo: 
Genesis 37,1-35 
Genesis 42,21-22

Verš k zapamatování: 
„Žijeme přece z víry, ne 
z toho, co vidíme“ (2. list 
Korintským 5,7).

Ústřední pravda: 
Pán Bůh má vždycky 
všechno pod kontrolou, 
dokonce i tehdy, když to 
tak nevypadá.

aplikace pro nespasené 
a spasené děti: 
Důvěřuj Pánu Bohu 
i tehdy, když v životě 
procházíš těžkým 
obdobím.

Josef se dostává do problémů
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l e KC e

ÚVO D

(Využijte hvězdy se jmény Jákobovy rodiny. Hvězdy přidávejte postupně, jak budete připomínat 
její jednotlivé členy.) Vzpomenete si, o jaké rodině jsme mluvili minule? 
Podívejte se na jména jejích členů, která nám ji připomenou. Nejprve to 
byl Abram a jeho syn Izák, který měl dva syny – Jákoba a Ezaua. Proč jsou 
tato jména na hvězdách? Kvůli Božímu slibu, který dal Hospodin Abramovi 
v Genesis 15,5. Přidejme další hvězdy. (Připojte hvězdy se jmény všech Jákobových 
synů.) Plnil Pán Bůh svůj slib?

Pojďme teď zjistit, co se dělo dál.

sLE D U DáLOsTí

obrázek 2-1

Jákob se nechoval ke všem svým synům stejně. Měl velice rád Josefa 
a Benjamína, protože to byli Ráchelini synové. Byli mnohem mladší než 
jeho ostatní synové a narodili se Jákobovi v jeho pozdním věku. Miloval 
je tedy víc než své starší syny. Bylo to správné? (Nechejte děti odpovídat.) Deset 
starších Jákobových synů se věnovalo pastevectví. (Vysvětlete, co takový pastýř 
dělá – můžete ukázat ovečku [hračku] nebo fotografii pastýře s ovcemi.) Celé dny hledali 
pro svá stáda ovcí pastviny s čerstvou trávou, aby měly dostatek potravy. 
Josef byl teenager a přestože byl mladší než jeho bratři, měl dovoleno chodit 
s nimi. Stávalo se, že se jeho starší sourozenci nechovali vždycky vzorně. 
Jákob nevěděl o všem, co dělají, a tak mu o tom Josef podával informace. 
Ty ovšem nebyly vždycky potěšující. Co myslíte, jaké pocity toto donášení 
v Josefových bratrech vyvolávalo? (Nechejte děti odpovídat.) Jákobova rodina 
tedy byla skupina nešťastných lidí.

Jákob miloval Josefa víc než své starší syny. Jak by mu mohl svou lásku 
projevit? Udělal mu tedy tuniku (plášť). Nic podobného však nedaroval 
zbývajícím deseti starším synům – jenom Josefovi. Josefova tunika vypadala 
úplně jinak, než jaké nosili oni. Hýřila všemi barvami. (Obstarejte si podobnou 
tuniku, jakou mohl dostat Josef. Ať si ji děti prohlédnou a zjistí, z jakého je materiálu. Je-li 
skupina dětí malá, mohou si všichni tuniku na sobě vyzkoušet.) Nebyl to typ oblečení, 
které byste nosili, kdybyste šli pást ovce!

(Informace o pozadí pro učitele: Josefova tunika nemusela být nutně utkaná z barevných pruhů. 
Diametrálně se však lišila od všeho, co dostali jeho starší bratři. Svědčila o tom, že se Josef  
těší zvláštní otcově přízni. Podle popisu F. B. Meyera se mohlo jednat o bílou lněnou tuniku 
sahající po kotníky, která měla dlouhé rukávy lemované pestrobarevnou stužkou. Pastýřská 
tunika sahala po kolena, aby nebránila v pohybu, a byla barevná, aby na ní nebyly vidět 
skvrny. Josefova tunika se podobala tunikám, které se nosily na královském dvoře [viz 2. kniha 
Samuelova 13,18]. Oddělila Josefa od jeho bratrů a uvedla ho do postavení nejstaršího syna 
s právy prvorozeného. [Joseph, Chosen of God, Good News Publishers, 1962].)

Tato tunika způsobila mezi Josefem a bratry roztržku a vyvolala nenávist. 
Bratři neměli pro Josefa jediné vlídné slovo.
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obrázek 2-2

Mohla se situace ještě zhoršit? Ano. Jednou v noci měl Josef sen. „Bratři, 
polechněte si, co se mi zdálo,“ řekl. „Vázali jsme na poli obilí do snopů. 
Vtom se můj snop postavil a vaše snopy obcházely kolem něho a klaněly se 
mu“ (podle Genesis 37,5-7). (Je možné, že ve vašem překladu Bible není z této pasáže 
jasné, jakou obilninu Josef nebo farao viděli ve svých snech. Kvůli snadnějšímu vyučování 
používáme pojem „obilí“.)

Dovedete si představit, co si o tomto snu pomysleli Josefovi bratři? Už dávno 
Josefa neměli v lásce. Donášel na ně jejich otci. Dostal tuhle super speciální 
tuniku a teď se mu zdá o tom, jak se mu jeho bratři klaní! „To budeš nad 
námi vládnout, nad svými velkými bratry?“ (podle Genesis 37,8). Teď 
nenáviděli Josefa ještě víc.

Co se ještě této rodině stane? Bylo v ní tolik hněvu a nenávisti! Měl Pán Bůh 
nad tímto kontrolu?

Pán Bůh má vždycky všechno pod kontrolou. Někdy to může 
vypadat, že jde všechno z kopce, nicméně za těchto okolností 
můžeme Pánu Bohu důvěřovat. On je mocný a moudrý. 
Jemu se nikdy nic nevymkne z rukou. (Ukažte názornou pomůcku 
s ústřední pravdou.) Vědomí, že Pán Bůh má pro nás plány, 
které jsou součástí jeho většího plánu, nám může ve chvíli, 
kdy se potýkáme s problémy, velmi pomoci. Pán Bůh věděl 
o Jákobově rodině úplně všechno. Věděl, jak se její členové 
cítí a co dělají. Věděl i o tom, co je potká v budoucnosti, 
protože to všechno předem naplánoval. Pán Bůh ví úplně 
všechno i o tobě a o tvé rodině. Záleží mu na tobě. Můžeš mu 
důvěřovat.

obrázek 2-3

Zanedlouho měl Josef pro své bratry další novinku. „Opět se mi zdál sen: 
Klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd“ (podle Genesis 37,9).

Josef o tomto snu pověděl i svému otci. „Jaký žes to měl sen?“ zajímal se 
Jákob. „Že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou 
skláněli k zemi?“ (podle Genesis 37,10). Jákob byl z Josefova snu zmatený 
a nepřestával na něj myslet. Přemýšlel, co by asi mohl znamenat. Bratři na 
Josefa ještě víc žárlili. Měl nádhernou tuniku a teď ještě ty sny! Nemohli ho 
ani cítit a z celého srdce ho nenáviděli.

Josefovi bratři byli pastevci. Jednoho dne se vydali se svými stády do 
Šekemu. (Ať děti tento název zopakují a potom jim toto místo ukažte na mapě.) Po jejich 
odchodu z domu Jákob samozřejmě netušil, jak se jim daří. „Josefe, rád 
bych tě poslal do Šekemu, aby ses podíval, je-li s tvými bratry a ovcemi vše 
v pořádku,“ řekl Jákob svému synovi.

ÚPn, ÚPS
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I když Josef věděl, že ho bratři kvůli jeho snům nemají rádi, udělal přesně 
to, oč ho otec požádal, a vydal se na cestu do Šekemu, aby tam své bratry 
vyhledal.

Nicméně když tam dorazil, nikoho nenašel – ovce ani bratry. Všude bylo 
ticho. Josef bloudil po polích. Co by měl teď udělat?

„Co hledáš?“ zeptal se ho nějaký muž, když viděl, jak je bezradný. „Hledám 
své bratry. Nevíte, kam se svými stády odešli?“ „Slyšel jsem, jak se 
domlouvají, že potáhnou do Dótanu.“ Josef tedy šel do Dótanu. (Ukažte Dótan 
na mapě.)

obrázek 2-4

V dálce se na obzoru vynořil člověk. Kdo se to blíží a co přináší? „Hle, mistr 
snů sem přichází!“ řekli si bratři mezi sebou a domluvili se, co s Josefem 
udělají. „Zabijme ho! Pak ho vhodíme do některé cisterny a otci namluvíme, 
že ho sežrala nějaká šelma. Uvidíme, co zbude z jeho snů!“ Nejstarší 
Josefův bratr Rúben s tím však nesouhlasil: „Neprolévejte krev! Vhoďte ho 
do cisterny (jámy v zemi na vodu), ale ruku na něj nevztahujte!“ Rúben 
měl svůj vlastní plán – chtěl Josefa tajně vysvobodit a poslat ho zpět k otci 
(podle Genesis 37,19-22).

Bratři měli plán – plánovali Josefa zabít. Rúben měl plán – 
plánoval Josefa zachránit. Byl to však Pán Bůh, který měl 
všechno pod kontrolou. On měl dostatečnou moc, aby 
uskutečnil svůj plán. (Zopakujte verš k zapamatování z 1. lekce – 
Jeremjáš 29,11.)

Josef přicházel. Neměl tušení, jaké mají jeho bratři úmysly. Byl už dlouho 
na cestě a pravděpodobně se těšil, až si sedne a něco dobrého sní. Místo 
toho jej bratři chytili a protože měli převahu, nemohl před nimi utéct. Byl 
vyděšený.

Bratři z něho strhli jeho krásnou tuniku, kterou pro něj z lásky udělal otec, 
a hodili ho do vyschlé cisterny. „Nedělejte to! Prosím, neubližte mi! Pusťte 
mě ven! Prosím, vytáhněte mne!“ Ale ať Josef prosil sebevíc, jeho bratři ho 
neposlouchali. Posadili se a něco pojedli.

Během tohoto posezení u jídla se na obzoru objevila karavana midjánských 
obchodníků, kteří se ubírali do Egypta. (Ukažte Egypt na mapě.) Obchodníci 
měli s sebou velbloudy, kteří převáželi myrhu a koření. (Nabídněte dětem 
možnost přivonět si k několika druhům koření.) 

V y V RCH O LE N í

obrázek 2-5

Když karavanu uviděl Juda, jeden z Josefových bratrů, přišel s jiným 
plánem. „Čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme?“ napadlo ho. 
„Prodejme Josefa Izmaelcům! Jestli ho zabijeme, nic tím nezískáme, Josef 
je náš rodný bratr, tak mu nesahejme na život!“ (podle Genesis 37,26-27). 

ÚP
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Bratrům se Judův nápad líbil. Obchodníci se blížili, a tak Josefa z cisterny 
vytáhli a prodali jim ho za dvacet stříbrňáků. (Mějte připraveno dvacet mincí, které 
společně přepočítáte.) Bratři se postarali o to, aby Josefa jednou provždy odklidili 
do dalekého Egypta. Už nebude žádný miláček rodiny ani žádné sny.

Bratři tedy Josefa nezabili. Rúben ho nezachránil. Bratři se zachovali podle 
Judova nápadu a prodali Josefa do otroctví.

Měl Pán Bůh všechno pod kontrolou? Ano. On má vždycky všechno pod 
kontrolou. Bratři však neznali Boží plán pro Josefa. Mysleli si, že se ho 
navždycky zbavili a že to byli oni, kdo rozhodli o jeho osudu. Pán Bůh 
však měl všechno pod kontrolou. Bratři se domnívali, že byli pány situace, 
Josefovi se pravděpodobně zdálo, že se všechno v jeho životě obrací 
k horšímu a že nikdo nic neměl pod kontrolou, ale i když to tak nevypadalo, 
Pán Bůh měl věci pod kontrolou. On vždycky řídí všecho, co se děje. (Ukažte 
názornou pomůcku s ústřední pravdou.) Nikdy se nestane nic, co Pán Bůh nedovolí. 
Boží plán pro Josefa v této době spočíval v tom, že mu Pán Bůh bude 
pomáhat projít těžkým obdobím života. Jeho bratři mu chtěli ublížit, ale Pán 
Bůh využije jejich nekalé plány k dobrému.

Vy i já můžeme důvěřovat Pánu Bohu i tehdy, když se v našem 
životě objeví těžkosti. Třeba si děláš starosti se školou; smíš 
Pána Boha požádat o pomoc a spoléhat na to, že ti pomůže. 
Nebo máš někdy dojem, že se ti v životě nedaří. Pokud jsi 
už požádal Pána Ježíše, aby se stal tvým Spasitelem, pak bys 
měl vědět, že Pánu Bohu můžeš důvěřovat. Rozhodni se, že 
na něho budeš spoléhat i v obtížných situacích. My někdy 
nechápeme, proč se v našem životě stanou některé věci, ale 
můžeme se modlit, aby nám Pán Bůh pomohl, a on nám 
dokáže pomoci.

Rúben nebyl s bratry ve chvíli, kdy Josefa prodávali obchodníkům. V Bibli 
nenajdeme vysvětlení, proč tomu tak bylo. Když se Rúben vrátil a uviděl, že 
Josef v cisterně není, velmi ho to rozrušilo. „Co si počnu?“ naříkal. Rúben 
byl nestarším z bratrů a cítil za Josefa odpovědnost.

Z áVě R

obrázek 2-6

Bratři si uvědomovali, že musí svému otci něco říct. Porazili tedy kozla 
a namočili Josefovu tuniku v jeho krvi, takže to vypadalo, že Josefa roztrhala 
nějaká šelma. Potom se vydali na cestu domů. Co udělá Jákob? Pozná, co se 
ve skutečnosti stalo? „Tohle jsme nalezli,“ vysvětlovali bratři, když svému 
otci ukazovali roztrhanou a krví zašpiněnou tuniku. „Je to tunika tvého 
syna?“ Jákob ji okamžitě poznal, protože nikdo jiný takovou tuniku neměl. 
„Ano, je Josefova. Musela ho rozsápat divá zvěř!“

Jákob prožíval obrovský smutek. Měl Josefa nesmírně rád a moc mu chyběl. 
Nikdo nedokázal Jákoba potěšit. Oplakával svého syna velmi dlouho. Bratři 
viděli, jak se jejich otec trápí, ale nikdy mu neřekli pravdu.

ÚP

ÚP
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Jákob byl přesvědčen, že se jeho synovi nemohlo stát nic 
horšího. Kdo však měl v tom, co se stalo, všechno pod 
kontrolou? Pán Bůh. On věděl o této rodině. Připravil pro ni 
plán a měl všechno, co se v ní dělo, pod kontrolou. Pán Bůh 
plánoval poslat svého syna Ježíše, který měl pocházet právě 
z této rodiny. Existovalo něco, co by tomu zabránilo? Ne! Boží 
plán poslat Spasitele by nikdo nedokázal překazit.

Pokud jsi už požádal Pána Ježíše, aby se stal tvým Spasitelem, 
můžeš důvěřovat Pánu Bohu i v těžkých obdobích svého 
života. Pán Bůh má vždycky všechno pod kontrolou, i když to 
tak nevypadá. (Ukažte názornou pomůcku s ústřední pravdou.)

otÁ z K y  K  o Pa Ko VÁ n í

1. Kolik synů měl Jákob? (12)

2. Kteří z nich patřili k jeho oblíbeným? (Josef a Benjamín.)

3. Co dal Jákob Josefovi? (Krásnou tuniku.)

4. Dokážeš mi popsat jeden z Josefových snů? (Josef se svými bratry vázal 
snopy a snopy bratrů se Josefovu snopu klaněly; slunce, měsíc a jedenáct 
hvězd se klanělo před Josefem.)

5. Co starší bratři naplánovali Josefovi udělat? (Zabít ho.)

6. Co plánoval udělat Rúben? (Tajně Josefa zachránit.)

7. Čí plán se nakonec uskutečnil? (Boží plán.)

8. Co můžeme dělat, když nás v životě potká něco těžkého? (Požádat Pána 
Boha o pomoc; patříme-li Pánu Ježíši, můžeme spoléhat na to, že Pán 
Bůh má všechno, co se děje, pod kontrolou.)

9. Co o Josefovi řekli jeho bratři svému otci? (Že ho zabila nějaká šelma.)

10. V čem spočíval Boží plán pro tuto rodinu? (Že se do ní narodí Pán 
Ježíš.)

C h V í l e  z t i š e n í

Prosby v modlitbě. Když potřebuješ najít význam nějakého slova, podíváš 
se do slovníku. Chceš-li se dozvědět více o nějaké zemi nebo nějakém 
zvířeti, vyhledáš si informace v příslušné knize nebo na internetu. Kam 
se můžeš obrátit, když ve svém životě procházíš těžkým obdobím nebo jsi 
smutný a cítíš se opuštěný? Můžeš si promluvit se svým kamarádem. Můžeš 
se modlit s některým z učitelů, kteří jsou dnes tady. Mohl bys zavolat své 
babičce.

Pokud věříš v Pána Ježíše, můžeš také jít k Pánu Bohu. 
Jak se to ale dělá? S Pánem Bohem smíš mluvit kdykoli. 
Rozhovoru s ním říkáme modlitba. Nemusíš čekat, až Pán 

ÚP

ÚPS

hra k opakování

„Vybarvi tuniku�“

Materiály:

•	 kopii obrázku tuniky pro každý tým

•	 pět (nebo více) pastelek různých 

barev pro každý tým

Příprava:

Zkopírujte předlohu tuniky 

v potřebném množství a pro každý 

tým si připravte sadu barevných 

pastelek�

Pravidla hry:

Rozdělte děti do skupin, kterým 

budete střídavě klást otázky 

k opakování� Pokud některé dítě 

danou otázku zodpoví správně, může 

si vybrat jednu pastelku a vybarvit 

část tuniky svého týmu� Jakmile 

je některá barva použita, dejte 

pastelku této barvy stranou� Vyhrává 

ta skupina, která má na konci hry 

nejvíce barev na své tunice�

Dejte se dětem k dispozici, abyste 

jim mohli sloužit poradenstvím� 

(Přesvědčte se, že splňujete 

požadavky své země ohledně 

ochrany dětí�)


