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GN 42 – BRATŘI V EGYPTĚ
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1) SETKÁNÍ PO DVACETI DVOU LETECH
Genesis 42:1 Když Jákob viděl, že v Egyptě je obilí, řekl svým synům: Proč civíte jeden na
druhého?
2 A řekl: Hle, slyšel jsem, že v Egyptě je obilí. Sestupte tam a nakupte tam pro nás obilí,
abychom zůstali naživu a nezemřeli.
3 Deset Josefových bratří tedy sestoupilo, aby v Egyptě nakoupili obilí.
4 Josefova bratra Benjamína Jákob s jeho bratry neposlal, protože si říkal: Jen aby ho
nepotkalo neštěstí!
5 Izraelovi synové přišli nakupovat obilí spolu s dalšími, kteří také šli, protože v kenaanské zemi
byl hlad. 6 Josef byl pánem nad zemí, byl tím, kdo prodával všemu lidu země. Josefovi bratři
přišli a klaněli se mu tváří k zemi.
7 Když Josef spatřil své bratry, poznal je, ale nedal se jim poznat a mluvil s nimi tvrdě. Řekl jim:
Odkud jste přišli? Odpověděli: Z kenaanské země, abychom nakoupili potravu.
8 Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali.
9 Tu si Josef vzpomněl na sny, které o nich měl. Řekl jim: Jste zvědové! Přišli jste, abyste viděli
nechráněná místa země.
10 Odpověděli mu: Ne, pane, tvoji otroci přišli, aby nakoupili potravu.
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1) SETKÁNÍ PO DVACETI DVOU LETECH
11 Všichni jsme synové jednoho muže. Jsme poctiví lidé, tvoji otroci nejsou zvědové!
12 Řekl jim: Ne, neboť jste přišli, abyste viděli nechráněná místa země!
13 Odpověděli: Nás, tvých otroků, bylo dvanáct bratrů, synů jednoho muže v kenaanské
zemi. A hle, nejmladší je dnes s naším otcem a jeden už není.
14 A Josef jim řekl: Je to tak, jak jsem vám říkal: Jste zvědové.
15 Tak budete přezkoušeni: Jakože živ je farao, nevyjdete odsud, pokud váš nejmladší bratr
nepřijde sem.
16 Pošlete jednoho z vás, ať přivede vašeho bratra, zatímco vy budete spoutáni. Tak budou
přezkoušena vaše slova, máte-li pravdu. Jestli ne, jakože živ je farao, jste zvědové.
17 Pak je dal spolu na tři dny do vazby.
18 Třetího dne jim Josef řekl: Udělejte toto a zůstanete naživu; já se bojím Boha:
19 Jste-li poctiví, jeden váš bratr zůstane spoután ve vašem vězení a vy jděte a přineste svým
hladovějícím rodinám obilí
20 a svého nejmladšího bratra přiveďte ke mně. Tak se vaše slova potvrdí a nezemřete. I
učinili tak.
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1) SETKÁNÍ PO DVACETI DVOU LETECH
21 A říkali jeden druhému: Jistě neseme vinu za svého bratra. Viděli jsme soužení jeho duše,
když nás prosil o milost, a nevyslyšeli jsme ho. Proto na nás přišlo toto soužení.
22 Rúben jim odpověděl: Což jsem vám neříkal, abyste proti chlapci nehřešili? Ale neposlechli
jste. A hle, již je jeho krev vyhledávána.
23 Oni však nevěděli, že Josef rozumí, protože mezi nimi byl tlumočník.
24 Odvrátil se od nich a plakal. Pak se k nim obrátil, mluvil s nimi, vybral z nich Šimeóna a před
jejich očima ho svázal. 25 Pak Josef přikázal, aby jejich nádoby naplnili obilím a aby vrátili
každému jeho peníze do jeho pytle a aby jim dali potravu na cestu. Když jim to udělali,
26 naložili své obilí na osly a vyšli odtamtud. 27 Když jeden otevřel svůj pytel, aby v tábořišti
dal svému oslu krmivo, uviděl své peníze. Hle, byly nahoře v jeho žoku.
28 A řekl svým bratrům: Mé peníze jsou zpět! Zase zde v mém žoku! Byli ohromeni strachem a
roztřeseně se obraceli jeden na druhého se slovy: Co nám to Bůh udělal?
29 Když přišli do kenaanské země ke svému otci Jákobovi, oznámili mu všechno, co se jim
přihodilo:
30 Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě a pokládal nás za zvědy ve své zemi.
31 Řekli jsme mu: Jsme poctiví, nejsme zvědové.
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1) SETKÁNÍ PO DVACETI DVOU LETECH
32 Bylo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden už není a nejmladší je teď s naším
otcem v kenaanské zemi.
33 Ten muž, pán země, nám odpověděl: Podle toho poznám, že jste poctiví. Jednoho svého
bratra ponechte u mě a vezměte obilí pro své hladovějící rodiny a jděte.
34 Pak přiveďte svého nejmladšího bratra ke mně. Tak poznám, že nejste zvědové, ale jste
poctiví. Vašeho bratra vám vydám a budete moci procházet zemí jako kupci.
35 Potom se stalo, když vyprazdňovali své pytle, hle, každý měl svůj váček s penězi ve svém
pytli! Když oni i jejich otec uviděli váčky peněz, dostali strach.
36 Jejich otec Jákob jim řekl: Připravujete mě o děti! Josef není, Šimeón není, a teď vezmete
Benjamína! Všechno to na mě dopadá!
37 Rúben svému otci řekl: Dva mé syny můžeš dát usmrtit, jestliže ho nepřivedu k tobě. Svěř ho
do mých rukou a já ho přivedu zpět k tobě.
38 Ale Jákob řekl: Můj syn s vámi nesestoupí, protože jeho bratr je mrtev a on zůstal sám.
Kdyby ho potkalo neštěstí na cestě, kterou půjdete, s žalem byste přivedli mé šediny dolů do
podsvětí.
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2) EGYPT MĚL DOSTATEK
Díky Josefovi měl Egypt dostatek jídla, jeden
člověk, který poslouchal Boha pomohl
zachránit mnohé.
Josefovi bratři byli také věřící, ale nic nevěděli,
co se chystá, nevěděli, že na celý svět přijde
velká nouze.
Genesis 42:1 Když Jákob viděl, že v Egyptě je
obilí, řekl svým synům: Proč civíte jeden na
druhého?
Jinými slovy – vůbec netušili, co mají dělat.
Situace se úplně obrátila.
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Suchá půda, ilustrační snímek

3) BRATŘI V EGYPTĚ
3 Deset Josefových bratří tedy sestoupilo, aby v
Egyptě nakoupili obilí.
Tedy Rúben, Šimeon, Lévi, Izachar, Juda, Izachar,
Zabulon, Dan, Neftalí, Gád a Ašer jeli do Egypta
nakupovat. Byli velmi majetní, takže to nebyl
žádný problém.
6…. Josefovi bratři přišli a klaněli se mu tváří k zemi.
Zde se naplnila část snu, které Josef měl.
Nyní jsou bratři v roli těch, kdo prosí. Čteme tam,
že i Josef si na tyto sny vzpomněl.
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Bratři v Egyptě, biblická
ilustrace

4) JOSEF SE NEDAL POZNAT
7 Když Josef spatřil své bratry, poznal je, ale nedal se jim poznat a mluvil s nimi tvrdě.
Proč se jim nedal poznat (v textu je to 2x uvedeno), proč mluvil tvrdě?
Domnívám se, že chtěl zjistit, jak na tom jsou,
jestli mají stále stejné postoje jak měli před
dvaceti dvěma lety. Svým bratrům se také
nechtěl dát poznat, protože nechtěl být znovu
zraňován jejich postoji

Chtěl také docílit toho, aby mohl vidět svého
bratra Banjamína.
Proč se neozval svému otci již dříve?
Otec by nejspíše nevěřil této zprávě, protože si
myslel, že ho rozsápala zvěř.
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Josef vládne nad Egyptem
1545, koberec

5) TEST BRATRŮ
17 Pak je dal spolu na tři dny do vazby.
Kdyby je nenáviděl, tak by je dal do vězení na celý život, ale on jen chtěl, aby si to vyzkoušeli,
jaké to je, být ve vězení.
21 A říkali jeden druhému: Jistě neseme vinu
za svého bratra. Viděli jsme soužení jeho duše,
když nás prosil o milost, a nevyslyšeli jsme ho.
Proto na nás přišlo toto soužení. 22 Rúben jim
odpověděl: Což jsem vám neříkal, abyste proti
chlapci nehřešili? Ale neposlechli jste. A hle, již
je jeho krev vyhledávána.
Už jen tři dny vězení pomohly, aby jim došlo,
jak se cítil Josef.
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James Tissot (1836-1902), Josef
a jeho bratři

5) TEST BRATRŮ
Josef si vymyslel, že jsou špióni (špehové) – byli nespravedlivě nařčeni, aby porozuměli, co
prožíval Josef, jak byl nespravedlivě ve vězení, i když nic nespáchal.

Pak se k nim obrátil, mluvil s nimi, vybral z nich
Šimeóna a před jejich očima ho svázal.
Proč zrovna Šimeona? Nejspíše je pozoroval a
podle toho, jak se projevovali, tak to udělal, byl
také 2. nejstarší a tím se měl zastat Josefa jako
první, když Rúben u toho nebyl.
Rozhodně to pro ně nebylo lehké, vidět bratra
svázaného, celý rok pak byl ve vězení.
Všimněte si – bratři za něj nebojují. Nejspíše to
ale Josef zařídil tak, aby byl ve stejné vazební
věznici. Šimeon byl jako pojistka, aby se vrátili.
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James Tissot (1836-1902), Josef
a jeho bratři

6) ČASOVÁ OSA
Když víme, že Josefovi bylo 38 let (17+13+7+1) v prvním roce
sucha
- Jákob je starý 129 let, je rok 1663 př.n.l., Izák již v té době
nežije (zemřel v r. 1672 př.nl., když bylo Josefovi 29 let,
tedy před 9 lety před touto událostí)
- Sourozenci Rúben (45), Šimeon (44), Levi (43), Juda (42),
Dan, Gád (oba 41), Neftalí, Ašer, Izachar (všichni 40),
Zabulón (39), Dína (38– ta s nimi do Egypta necestovala ).

- Josef již 8 let vládne Egyptu, jeho pozice je velmi silná,
protože vše co řekl, se naplnilo! I ti jeho největší odpůrci
museli vidět, že měl pravdu.
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Josef pánem Egypta, biblická
ilustrace

7) JOSEF PŘEJE DOBRÉ BRATRŮM
25 Pak Josef přikázal, aby jejich nádoby naplnili obilím a aby vrátili
každému jeho peníze do jeho pytle a aby jim dali potravu na cestu.
Když jim to udělali, 26 naložili své obilí na osly a vyšli odtamtud.
27 Když jeden otevřel svůj pytel, aby v tábořišti dal svému oslu
krmivo, uviděl své peníze. Hle, byly nahoře v jeho žoku. 28 A řekl
svým bratrům: Mé peníze jsou zpět! Zase zde v mém žoku! Byli
ohromeni strachem a roztřeseně se obraceli jeden na druhého se
slovy: Co nám to Bůh udělal?
Kdyby jim neodpustil, tak by toto nikdy neudělal. Nicméně bratři
tomu jednání vůbec nerozuměli, podobně jako Josef nejprve
nerozuměl, co mu to Bůh dělá.
Josef chystal plán, jak je zachránit – chtěl je přestěhovat do Egypta.
Někdy i my nerozumíme a říkáme si: ´Co nám to Bůh dělá?´
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Josef pánem Egypta, biblická
ilustrace

8) JÁKOB
36 Jejich otec Jákob jim řekl: Připravujete mě o děti!
Josef není, Šimeón není, a teď vezmete Benjamína!
Všechno to na mě dopadá! 38 Ale Jákob řekl: Můj syn
s vámi nesestoupí, protože jeho bratr je mrtev a on
zůstal sám. Kdyby ho potkalo neštěstí na cestě, kterou
půjdete, s žalem byste přivedli mé šediny dolů do
podsvětí.
I přes záruky Rúbena nechtěl Jákob Benjamína pustit.
Prožíval stále bolest v srdci, nedokázal se stále smířit se
smrtí Josefa. Netušil, že Bůh už má pro ně plán
záchrany a to, co považoval za konec jeho života,
nakonec bylo nejšťastnějším obdobím jeho života.
Kdyby jim dovolil jít hned, rychleji by získali pomoc,
takto dál prožívali hlad.
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Jákob posílá syny do Egypta,
biblická ilustrace

9) PŘEDOBRAZ KRISTA
Proč Josef vydržel všechno utrpení - chtěl zachránit svou rodinu
před hladem. Všechno utrpení vydržel kvůli svým bratrům, miloval
ty, kteří ho nenáviděli.
Proč Ježíš vydržel všechno to utrpení - aby nás zachránil od hříchu.
Židé se zřekli svého bratra, svého Mesiáše, svého Pána. Ježíš chtěl
zachránit svůj lid, pomoct jim, ale oni ho odmítli. Je největším
velikánem židovského národa, přesto ho Židé berou jako pohana
(podobně jako Josefa). Je v učebnicích dějepisu na celém světě,
jen není v učebnicích židovských. Po celém světě je uznáván, jen
ne svým národem (Podobně jako Josef – celý svět ho chválil, jen je
jeho bratři).
Roku 68 n.l. se Židé vzbouřili proti římské nadvládě a r.70 n.l. přišla
odplata – byl zničen chrám a popraven víc než mil. lidí. Přijde čas,
kdy se Ježíš dá svému lidu poznat. Verš 8 Josef své bratry poznal,
ale oni ho nepoznali. Podobně Ježíš – zná svůj lid, ale ne oni.
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Kříž je záchrana i pro Židy

10) MESIÁŠ PRO TEBE
Pro každého to platí stejně, chce abys šel po jeho
cestě, pak nebudeš bloudit ani hladovět (bratři Josefa
hladověli, nevěděli, co mají dělat – když byli velmi
inteligentní)
Bůh má pro tebe plán a buď ho přijmeš nebo
odmítneš.
Pán ti říká: „Pojď a následuj mě“

Jsme ochotni přijmout Jeho plán i když to bude
znamenat přijmout jeho cestu a možná i podobné
trápení jako měl Josef?
2 Timoteovi 3:12 Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu
Ježíši, budou pronásledováni.
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Kříž je záchrana pro pohany i pro
Židy

10) OTÁZKY
- Mohl jednat Josef nějak jinak, měl se jim
dát poznat hned?
- Proč ho jeho bratři nepoznali, vždyť slyšeli
jeho hlas (i když jiným jazykem)?
- Proč byl uvězněn Šimeon?
- Proč jim vracel peníze, nebylo to divné?
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