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Príbeh o Jozefovi
2. časť: Ako Jozef vykladal sny

Nové číslo časopisu je tu opäť a s ním aj nová
dvojstránka nabitá do prasknutia zaujímavým čítaním,
súťažnými otázkami a aj obrázkami na vymaľovávanie pre
tých, čo si nezabudnú so sebou nosiť všade farbičky alebo
pastelky. Znova vás teda čaká poučenie i zábava a pre tých,
čo všetko poriadne prečítajú, správne vyplnia,
vymaľujú, odovzdajú pánu farárovi alebo do schránky v
kostole a budú vyžrebovaní, čakajú aj zaujímavé ceny. Ale
už vás nebudeme napínať a prezradíme ako dopadlo
losovanie a vyhodnocovanie odpovedí z minulého čísla.
Celkovo sme dostali 46 odpovedí. Všetky boli dôkladne
preskúmané a bohužiaľ sme medzi nimi našli 14
nesprávnych či neúplných. Tieto sme samozrejme museli
z losovania vyradiť. Správnych odpovedí teda bolo 32
a práve z nich sme vylosovali tak ako vždy troch úspešných
riešiteľov. Ale už ste určite zvedaví na ich mená. Sú to:
1. Sára Meglesová
2. Dávid Moskaľ
3. Dorotka Knežová
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste hárky vyplnili a
odovzdali a zároveň vás aj teraz chceme povzbudiť, aby ste
neboli sklamaní a naďalej posielali správne odpovede.
Nabudúce to môžete byť práve vy, ktorých vylosujeme. Už
teraz sa tešíme na vaše správne odpovede.
Po minulom čísle sme zaznamenali obrovský nárast
obrázkov, ktoré ste nám zaslali. Celkovo nám bolo
doručených neuveriteľných 50 kresieb. Naša odborná
porota sa dlho rozhodovala a prehrabovala týmito
umeleckými dielami a nakoniec sa rozhodla oceniť už
tradične dve najlepšie diela. Najviac sa teda páčil obraz
Ľubomíry Coričovej s názvom Požiar Jeruzalemského
chrámu a obraz Kristíny Valkovičovej s názvom
Jeremiáš v hlbokej jame. Do pozornosti dávame
a ďakujeme aj Lei Hovanovej za jej krátke zamyslení,
ktoré nájdete uverejnené na stránkach zborového časopisu
Kalvín.
I keď vaše umelecké diela dnes neboli odbornou
porotou vybrané a ich kópie nenájdete na stránkach
časopisu, nezúfajte. Neprestávajte kresliť, maľovať a tvoriť
zamyslenia či básničky. Možno to bude práve vaša tvorba,
ktorá nás nabudúce zaujme a možno sa vaše dielo objaví aj
v špeciálnej detskej umeleckej prílohe nášho časopisu, nad
ktorou do budúcnosti uvažujeme. Máte sa teda určite na čo
tešiť.
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V minulom čísle sme skončili príbeh o Jozefovi
tak, že bol uvrhnutý do väzenia. Lenže tu sa toto
rozprávanie nekončí. Práve naopak, Boh má tie
najdôležitejšie veci pre Jozefa ešte len pripravené.
Jedného dňa sa stalo, že faraón sa nahneval na
svojich dvoch iných služobníkov - na hlavného čašníka
a na hlavného pekára. A dal ich zavrieť do žalára, kde
bol aj Jozef. Obaja títo sluhovia mali zvláštny sen.
Každému sa sníval iný, ale obaja boli veľmi smutní,
lebo si svoje sny nevedeli vysvetliť. Jozef sa ich spýtal,
prečo sú takí smutní. A oni obaja mu porozprávali svoj
sen.
Hlavný čašník hovoril: „Videl som, vo svojom
sne, že bol predo mnou vinič. A na vinici boli tri révy.
A vyzeralo to ako keby pučal a kvitol a potom na ňom
boli veľké strapce hrozna. A ja som mal v ruke
faraónov pohár a bral som hrozná, vytláčal som ich
šťavu do faraónovho pohára a podával som ten pohár
do faraónovej ruky.“ Jozef mu tento sen vyložil takto:
„Tie tri révy znamenajú tri dni. Neprejdú ani tri dni, a
faraón ťa vyslobodí z väzenia a zase budeš môcť byť
faraónovým hlavným čašníkom. Ale prosím ťa,
pamätaj na mňa, keď ti bude dobre, a spomeň ma pred
faraónom, aby ma vyslobodil zo žalára. Lebo ma
ukradli zo zeme Hebrejov, z Izraela, a nevykonal som
ničoho, pre čo by ma tu mali väzniť.“
Keď videl hlavný pekár, ako pekne vyložil Jozef
sen čašníkovi, povedal mu: „Mne sa snívalo, že som
niesol tri koše bieleho pečiva na hlave, a vo vrchnom
koši boli všelijaké pekárenské výrobky pre faraóna, ale
prileteli vtáci a zobali to pečivo z toho koša sponad
mojej hlavy.“ Jozef mu smutne odpovedal: „Tri koše
znamenajú tri dni. Skôr ako pominú tri dni, faraón ťa
dá obesiť, a draví vtáci budú žrať tvoje telo z teba.“
A naozaj. Na tretí deň faraón hlavného čašníka
zase prijal do svojich služieb a hlavného pekára obesil.
Lenže nevďačný čašník na Jozefa zabudol...
Prešli dva roky. Keďže aj faraón je len obyčajný
človek, sníval sa aj jemu sen. Vo sne videl rieku, z
ktorej vyšlo sedem pekných, tučných kráv. Ale za nimi
vyšlo sedem škaredých, chudých, vyziabnutých kráv.
A tie škaredé chudé zrazu zožrali všetkých sedem
pekných tučných, ale tie chudé ostali aj naďalej také
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škaredé, vôbec nepribrali. Faraón sa celý spotený zobudil.
Keď zase zaspal, sníval sa mu ďalší sen. Z jedného stebla
vyrastalo sedem plných, tučných a krásnych klasov obilia.
Ale hneď za nimi rástlo sedem vysušených, škaredých a
tenkých kláskov obilia. A tých sedem vysušených pohltilo
všetky plné a tučné klasy. Faraón sa zase prebudil.
Celý deň sa z týchto snov nemohol spamätať, bol
znepokojený a celý nesvoj. Dal si predvolať všetkých
učencov, prorokov, hvezdárov, astrológov a veštcov, aby
mu niekto z nich tieto sen vyložil. Ale ani jeden z týchto
nevedel, čo sa môže skrývať za týmito tajuplnými snami.
Vtedy si spomenul jeho hlavný čašník, že tam niekde
hlboko v žalári je ktosi, kto vie vykladať sny.
Konečne sa Jozef dostal zo žalára a rovno pred
faraóna. A tak Jozef začal vysvetľovať sen faraónovi:
„Sedem krásnych kráv a sedem krásnych klasov bude
sedem rokov hojnosti, bohatej úrody v krajine. A sedem
chudých kráv a sedem vysušených klasov je sedem rokov
hladu a sucha, ktoré prídu hneď po tých siedmych rokoch
hojnosti.“ A potom ešte dal Jozef faraónovi radu, aby
vymenoval úradníkov a správcov, ktorí budú počas
prvých siedmich rokov zhromažďovať zásoby, aby potom,
počas tých ďalších siedmich rokov, mali ľudia čo jesť.
A faraón nad tým premýšľal. Kto by sa najlepšie
hodil na miesto takéhoto hlavného správcu? No predsa
Jozef! A tak sa stalo čosi, čo by nikto nepredpokladal ani
v najodvážnejšom sne. Zo žalára sa dostal Jozef rovno na
funkciu faraónovho správcu celého Egypta! Stal sa tak po
faraónovi druhým najdôležitejším a najváženejším mužom
celého Egypta.
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Čo si myslíte, vyplnilo sa nakoniec to, čo Jozef
predpovedal vo výklade faraónovho sna? Aké ďalšie
problémy a starosti ešte Jozefa čakajú? Pokračovanie
príbehu o jeho živote a o tom ako v ňom Boh konal
vás čaká už v ďalšom čísle.

Viete...
1. Kde sa stretol Jozef s hlavným faraónovým čašníkom a
pekárom?
2. Koľko rév videl čašník vo svojom sne?
3. Koho nechal faraón nakoniec obesiť?
4. O akom zvierati sa faraónovi snívalo v prvom sne?
5. Koľko pekných a tučých klasov vyrástlo z jedného
stebla vo faraónovom druhom sne?
6. Aké klasy pohltili všetky pekné a tučné?
7. Kto si po faraónových snoch spomenul na Jozefa, že
vie vykladať sny?
8. Koľko rokov hojnosti predpovedal Jozef faraónovi vo
výklade jeho snov?
9. Koho vymenoval faraón hlavným správcom?
10. Druhým najdôležitejším mužom ktorej krajiny sa stal
Jozef?
11. Ktorý učeník Ježiša zradil?
12.Čo si pripomíname na Veľký piatok?
13. Koľko lotrov bolo ukrižovaných s Ježišom?
14. Ako sa volal muž, ktorý pomohol Ježišovi niesť kríž?
15. Čo si pripomíname na Veľkonočnú nedeľu?
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