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24. Josef se dal poznat svým bratrům 

 
Josef se dal svým bratrům poznat a odpustil jim všechno zlé. Hospodin 

změnil srdce Josefa i jeho bratrů. 
 

Josefovi bratři putovali zpátky ke správci Josefovi kvůli ukradenému 

stříbrnému poháru, který byl nalezen v zavazadle nejmladšího bratra 

Benjamína. Nikdo z nich netušil, že vše, co se stalo, je součástí Josefova 

plánu, aby zjistil, jestli se bratři polepšili. Když bratři vešli do Josefova 

domu, vyslechl si správce Josef služebníkovu zprávu o tom, co se stalo, a 

prohlásil: ,,Nikdo z vás nezůstane v mém otroctví, jen muž, který pohár 

ukradl.“ Bratři padli před Josefem na kolena a prosili Josefa o smilování pro 

Benjamína. Dokonce vystoupil Juda a statečně prohlásil: ,,Pokud si zde 

ponecháš Benjamína, můj otec zemře smutkem. Prosím, vezmi si místo 

bratra za otroka mě a on odejde společně s ostatními domů.“ 

Josef nevěřil svým uším. Jeho bratři dnes byli jinými lidmi než v dobách 

kdy ho bezcitně prodali za otroka a otci namluvili, že je mrtvý. To už Josef 

déle nevydržel. Začal velice plakat, že to šlo slyšet po celém paláci. Pak 

řekl: ,,Já jsem Josef. Můj otec ještě žije?“ Ještě nikdy se bratři tak 

nepolekali jako právě teď. Nebyli schopni vydat ze sebe ani půl slova. 

,,Tento mocný pán, tento správce Egypta že je Josef? Josef, kterého jsme 

neměli rádi a zachovali jsme se k němu velmi krutě? Za to všechno nás teď 

určitě potrestá,“ honilo se jim hlavou. Ale Josef je vybídl: ,,Pojďte blíž. 

Nebojte se a nebuďte smutní! Já už se na vás nezlobím. Všechno jsem vám 

odpustil. Chovali jste se ke mně sice velmi zle, ale Hospodin změnil moje i 

vaše srdce. Já jsem vám to všechno odpustil, protože vím, že bylo 

v Hospodinově plánu, abych se dostal do Egypta. Kdyby tomu tak nebylo, 

tak byste teď neměli co jíst vy ani nikdo jiný široko daleko.“ Bratři zůstali 

jako opaření. Josef bratry políbil a objal. Potom je však rychle poslal domů 

pro tatínka Jakuba a celou rodinu, která zůstala v zemi Kanaán, aby se 

přestěhovali k němu do Egypta. Dal jim s sebou vzácné dary a také krásný 

vůz. Josef se pak nemohl dočkat, až se jeho tatínek přestěhuje do Egypta, 

kde se o něj a celou rodinu bude dobře starat. 

Josef se přesvědčil, že bratři litují svého špatného činu. Z celého srdce jim 

odpustil. Chtěl na všechno zapomenout. Místo toho, aby bratry potrestal, 

povzbudil je a řekl, že je nutné odpouštět. Jen tak spolu lidem bude dobře. 

 

Úkol:  



Když tě někdo ze sourozenců nazlobí – vezme ti hračku, nepočká na tebe a 

na kole ti ujede před nosem…, určitě bys mu nejraději ukázal, jak máš 

silné ruce. Josef z dnešního příběhu ukazuje, že je lepší, abychom si místo 

vzájemného oplácení navzájem odpouštěli. Víš, ve které modlitbě se 

dokonce říká: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim 

viníkům…? 

 


