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Víte, co se stalo v Dotain (Dotanu)? 

1 Moj 37, 12.-36. 

12 Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, 

13 řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu tě za nimi." Odpověděl mu: "Jsem 

připraven." 

14 Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak 

ho vyslal z hebronského údolí. Když dorazil k Šechemu, 

15 potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" 

16 "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." 

17 Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými bratry 

a poblíž Dotanu je našel. 

18 Spatřili ho už zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. 

19 Řekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! 

20 Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z 

jeho snů!" 

21 Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" 

22 Ruben pokračoval: "Neprolévejme krev; hoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na něj 

ruku!" (To řekl, aby ho před nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) 

23 A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil,  

24 popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. 

25 Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle, spatřili od Gileádu přicházet karavanu Izmaelitů. Jejich 

velbloudi nesli vonnou pryskyřici, balzám a myrhu, aby to dopravili do Egypta. 

26 Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho 

vraždu? 

27 Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho 

poslechli. 

28 Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů 

stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta. 

29 Ruben se potom vrátil k jámě a hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šaty 

30 a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" 

31 A tak vzali Josefovu suknici, zabili kozla a namočili ji do krve. 

32 Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli. 

Poznáváš v tom suknici svého syna?" 

33 Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef je rozsápán!" 

34 Jákob v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní.  

35 Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal: "Nikoli! Půjdu za svým 

synem do hrobu v zármutku!" A tak ho jeho otec oplakával. 

36 Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali faraonovu dvořanu Putifarovi, veliteli stráže.  
 

Josef přichází v dobré vůli s otevřenou náručí za svými bratry, ale oni s ním naloží zle. Přesto – jim jednou v budoucnu 

pomůže. 

2 Král 6, 8.-23. 

8 Když pak král Syrský bojoval proti Izraelovi, a vešel v radu s služebníky svými, řka: Na tom a na tom 

místě položí se vojsko mé: 

9 Tedy poslal muž Boží k králi Izraelskému, řka: Viz, abys netáhl přes to místo, nebo tam Syrští jsou v 

zálohách. 

10 Protož posílal král Izraelský na to místo, o kterémž mu byl řekl muž Boží, a vystříhal ho, aby se ho šetřil 

[a to] nejednou ani dvakrát. 



11 A tak zkormoutil se v srdci svém král Syrský pro tu věc, a svolav služebníky své, řekl jim: Proč mi 

neoznámíte, kdo z našich králi Izraelskému [donáší?] 

12 Jemuž řekl jeden z služebníků jeho: Nikoli, pane můj králi, ale Elizeus prorok, kterýž jest v Izraeli, 

oznamuje králi Izraelskému slova, kteráž ty mluvíš v nejtajnějším pokoji svém.  

13 Kterýž řekl: Jděte a vizte, kde jest, abych poslal a jal jej. I oznámeno jemu těmito slovy: Hle, jest v 

Dotain. 

14 Protož poslal tam koně a vozy a vojsko veliké. Kteříž přitáhše v noci, oblehli město. 

15 Vstav pak ráno služebník muže Božího, vyšel, a aj, vojsko obklíčilo město, koni i vozové. I řekl 

služebník ten jeho k němu: Ach, pane můj, což budeme dělati? 

16 Kterýž odpověděl: Neboj se, nebo mnohem více jich s námi jest, než s nimi. 

17 I modlil se Elizeus a řekl: Ó Hospodine, otevři, prosím, oči jeho, aby viděl. A tak otevřel Hospodin oči 

služebníka toho, a viděl, a aj, hora ta plná koňů, a vozové ohniví okolo Elizea.  

18 A když [nepřátelé] táhli k němu, modlil se Elizeus Hospodinu a řekl: Poraz, prosím, národ tento slepotou. 

I porazil je slepotou vedlé řeči Elizeovy. 

19 V tom řekl jim Elizeus: Neníť to ta cesta, ani to město. Poďte za mnou, a dovedu vás k muži, kteréhož 

hledáte. Takž je vedl do Samaří. 

20 I stalo se, když vešli do Samaří, že řekl Elizeus: Ó Hospodine, otevři oči těchto, ať vidí. Tedy otevřel 

Hospodin oči jejich, a viděli, že [jsou] u prostřed Samaří. 

21 Řekl pak král Izraelský Elizeovi, když je uzřel: Mám-liž [je] zmordovati, otče můj? 

22 Odpověděl on: Nemorduj. Zdaliž jsi je zjímal mečem svým a lučištěm svým, [abys je] zmordoval? Dej 

jim chleba a vody, ať jedí a pijí, a navrátí se ku pánu svému. 

23 A tak připravil jim hojnost velikou, a když pojedli a napili se, propustil je. Oni pak navrátili se ku pánu 

svému, aniž kdy více potom lotříkové Syrští vskakovali do země Izraelské. 
 

Skupina bojovníků jde zatknout Elizea. Když přišli, Hospodin jim zaslepil oči. Dokonce se ptají Elizea, kde je. Ten je 

dovedl až doprostřed Samaří, kde jim Bůh vrátil zrak. Bojovníci čekají, že budou zabiti. Ale stal se pravý opak – byli 

nakrmeni, napojeni a propuštěni. Ti, kteří měli Elizeovi škodit, těm Elizeus odplatil zlo dobrem. 

Dotain = 2 studně 

Už sám název nám předkládá dilema. 

Dilema = nutnost volby mezi dvěma, navzájem se vylučujícími věcmi. Podobně jako příběh o dvou cestách, příběh o 

dvou branách, atd. 

Člověk si vybírá, z které studny bude pít. Jestli ze studny se špatnou vodou – jako Josefovi bratři, nebo ze studny 

s dobrou vodou – jako Elizeus, Ježíš. Kdo „pije“ z druhé studny, odplácí zlo dobrem. 

„Zlým za dobré odplácet je dábelské, 

dobrým odplácet za dobré je lidské, 

zlým za zlé odplácet je lidské, 

dobrým za zlé je Božské.“ 

Pokud jsme následovníci Ježíše Krista, měli bychom být připraveni přinášet dobro i těm, kdo nám nic dobrého 

neudělali, nebo kdo nám dobré ještě udělat nestihli. Neodplácet, ale sázet zrníčka dobra, aby mohla přinést užitek. 

Takový je kontrast mezi bratry Josefa a Elizeem. Umíme to i my ? Ne, musí nás tomu naučit Ježíš a Bible. 

Nejspolehlivějším způsobem, jak přemoci nepřítele, je udělat něco neočekávaného. Nepřítel čeká náš boj, naše 

nepřátelství. Ale náš dobrý skutek „i kosti zlomí“.  

Přísl 25, 15. 

Trpělivostí si i vůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí. 

Řím 12, 20.-21. 



20 Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš 

mu na hlavu žhavé uhlí." 

21 Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.  
 

Odplácejme dobrým zlé. I Ježíš na kříži říká : „ Odpusť jim, Bože, neboť nevědí, co činí.“  

1 Jan 2,6. 

 Kdo praví, že v něm zůstává, tenť má, jakž on chodil, tak choditi. 
 

Čiňme to, co činil Ježíš. Žijme, jako žil Ježíš. 

 


