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22. Josefovi bratři přišli do Egypta nakoupit obilí 

 
Josefovi bratři přišli do Egypta nakoupit obilí. Josef na sobě nedal 

znát, že je jejich bratr. Vyžádal si od nich, aby přivedli do Egypta 

nejmladšího bratra Benjamína. 
 

Jednoho dne Josefovi oznámili :,,Pane, jsou tu nějací cizinci a chtějí 

nakoupit obilí.“ Josef jim dovolil předstoupit. Když je uviděl, okamžitě 

poznal, že jsou to jeho bratři, kteří jej před několika lety prodali egyptským 

kupcům. Vůbec s ním tenkrát neměli slitování. Josef je dobře poznal, ale 

oni ho už nepoznali. Když před něj bratři předstoupili, hluboce se uklonili. 

Aniž by to tušili, tím, že se mu poklonili, se vyplnil Josefův sen o snopech a 

hvězdách, které se mu klaněly. Teď měl Josef bratry ve své moci. Mohl je 

docela snadno potrestat za jejich zlé chování. Klidně je mohl uvěznit nebo 

nechat zabít. To ale Josef nechtěl. Přestože se tenkrát postarali, aby 

pracoval jako otrok, už se na ně nehněval. Chtěl se k nim zachovat docela 

jinak a všechno to zlé chování jim odpustit. Říkal si :,, Mám prozradit, že 

jsem Josef? Ne, ještě to neudělám, nejprve musím vědět, zda jsou stále tak 

zlí. Ale kdepak je vůbec můj nejmladší bratr Benjamín? Sad ho také 

neprodali?“ Rozhodl se, že bratry vystaví zkoušce.  

Josef se tedy zatvářil přísně a ptal se : ,,Odkud přicházíte?“ Oni odpověděli: 

,,Ze země Kanaán, pane.“ A vyprávěli mu o svém starém otci, bratru 

Josefovi, který již není naživu, a o nejmladším bratrovi, který zůstal doma, 

a o tom, jak mají hlad. Josef dělal, že jim nevěří, a přísně jim pravil: ,,To 

říkáte jen tak, abyste mě oklamali. Co když jste vyslaní zvědové a špioni a 

později nás chcete okrást.“ Bratři se polekali a začali se ospravedlňovat, že 

jsou poctiví lidé, kteří nemají žádné zaječí úmysly. Všechna slova však byla 

zbytečná. Josef jim řekl: ,,Uvidím, zda jste mluvili pravdu. Běžte domů a 

přiveďte nejmladšího bratra, pak vám uvěřím Jednoho z vás, Simeona, však 

vsadím do vězení jako záruku toho, že se určitě vrátíte.“ A stalo se tak. 

Když bratři odešli, doma všechno tatínkovi Jakubovi dopodrobna vysvětlili. 

On je vyslechl, ale svého milovného syna Benjamína pustit nechtěl. Bál se, 

že by se mu mohlo stát něco zlého. Už ztratil jednoho syna Josefa, a kdyby 

se něco stalo s Benjamínem, to by už neunesl. Nakonec však přece musel 

svolit, začaly jim totiž pomalu docházet zásoby obilí. Jakub se se svými 

syny rozloučil slovy: ,,Budu se za vás modlit, aby vás Hospodin 

ochraňoval.“ Bratři se pak vydali na cestu do Egypta. 

 

Úkol:  



 Z příběhu jsme se dozvěděli, že se bratři ve svém schování změnili. 

Nemysleli jen na sebe. Šli společně do Egypta, aby odtamtud dovezli obilí 

pro celou rodinu. Už se dokázali zastat jeden druhého. Záleželo jim na 

druhých. To, že se jim změnilo srdce, však nebyla jejich zásluha. Bůh sám 

odstranil z jejich života zlost a závist. Jak jsi na tom ty? Na kom ti nejvíce 

záleží? Dokázal by ses ho zastat? 

 


