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23. Josef chtěl zjistit, jestli bratři změnili své 

chování a litují toho, co způsobili 

 
Bratři přivedli do Egypta svého nejmladšího bratra Benjamína. Při zpáteční cestě 

k Jakubovi je dostihl egyptský dozorce a zjistil, že v pytli s obilím, který vezl 

Benjamín, byl schovaný stříbrný pohár. Bratři se proto vrátili zpět do Egypta. 

 

Bratři se opět vydali na cestu a šťastně dorazili do Egypta. Tam také všechno 

dobře proběhlo. Byli zavedení do královského paláce. Setkali se opět se svým 

bratrem Simeonem. Josef se k nim tentokrát choval přátelsky. Vždyť měl v sobě 

velikou radost. Když uviděl Benjamína, radostí plakal. Rychle však odběhl do 

jiného pokoje, aby bratři neviděli jeho slzy. Pak jim nechal vystrojit velikou 

hostinu. Když celí roztřesení vešli k prostřenému stolu, překvapilo je, že je 

rozsadili podle věku. ,,Jak se jen mohl dovědět, jak se po sobě narodili?“ divili se 

mezi sebou. Největší porce dostával na Josefův příkaz Benjamín. 

Po hostině, když všichni usnuli, nechal Josef naplnit všechny prázdné pytle 

svých bratří obilím a tajně vložil do Benjamínova pytle stříbrný pohár, ze 

kterého při hostině pil. Bratři neměli ani tušení, co se stalo. Druhého dne brzy 

ráno se vydali na cestu domů. Měli radost, že vše dobře dopadlo. Žádný z bratrů 

jim nechybí a vezou dostatek obilí pro celou rodinu. Cesta jim rychle ubíhala. 

Spěchali, jak jen mohli, aby už byli doma a mohli potěšit otce Jakuba. 

Najednou uviděli, jak s nim z dálky míří jezdec na koni. Když přijel blíž, poznali 

v něm služebníka egyptského správce. ,,Stůjte! Co jste to udělali? Jak jste se 

mohli opovážit ukrást stříbrný pohár mého pána?“ křičel, když k nim odrazil. 

Bratři se moc polekali. Služebník narychlo prohledal jejich zavazadla. 

Rozvazoval jeden pytel s obilím po druhém. Když otevřel pytel, který patřil 

Benjamínovi, zaleskl se ve slunci hledaný pohár. Bratři hrůzou strnuli. 

Marně se Benjamín obhajoval, že to neudělal. Nic mu nepomohly jeho prosby o 

smilování. Musel zpět do Egypta. Bratři to tak ale nechtěli nechat. Nebyli už tak 

zlí jako kdysi. Záleželo jim na tom, aby se domů za otcem Jakubem vrátili 

všichni a Benjamín především. Proto Benjamína neopustili a šli s ním zpět do 

Egypta. Chtěli tam prosit Josefa, aby se mohl Benjamín vrátit k jejich otci. Otec 

by totiž z velkého smutku umřel. 

 

Úkol:  
Bratřím záleželo jednomu na druhém a především na jejich tatínku Jakubovi. Pán 

Bůh i nám dal rodiče a sourozence ne proto, abychom se pořád prali a záviděli si, 

kdo co má a co umí, ale abychom si pomáhali a dělali tak radost svým rodičům a 

příbuzným. Zkus se sourozenci připravit rodičům nějaké překvapení, které jim udělá 

radost. 

 


