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1) ZNOVU V EGYPTĚ

Genesis 43:1 Hlad v zemi byl tíživý.

2 Když dojedli obilí, které přivezli z Egypta, otec jim řekl: Nakupte nám znovu trochu potravy.

3 Juda mu odpověděl: Ten muž nás výslovně varoval slovy: Nespatříte mou tvář, nebude-li 

váš bratr s vámi.

4 Jestliže pošleš našeho bratra s námi, sestoupíme do Egypta a nakoupíme ti potravu.

5 Ale jestli ho nepošleš, nesestoupíme, protože ten muž nám řekl: Neuvidíte mou tvář, 

nebude-li váš bratr s vámi.

6 Nato Izrael řekl: Proč jste mi způsobili takové zlo, že jste tomu muži oznámili, že máte dalšího 

bratra? 7 Odpověděli: Ten muž se nás zevrubně vyptával na naše příbuzenstvo, ptal se: Žije 

ještě váš otec? Máte ještě bratra? Oznamovali jsme mu to na jeho přímé otázky. Cožpak jsme 

jen tušili, že řekne: Přiveďte svého bratra sem dolů?

8 Pak Juda řekl svému otci Izraelovi: Pošli chlapce se mnou, ať vstaneme a vyjdeme, 

abychom zůstali naživu a nezemřeli my ani ty ani naše děti.

9 Já se za něho zaručím, ode mě ho budeš vyžadovat. Jestliže ho nepřivedu k tobě a 

nepostavím ho před tebe, budu před tebou navždy vinen.

10 Neboť kdybychom neváhali, už bychom tu byli dvakrát zpátky.

43-1A/11



1) ZNOVU V EGYPTĚ

11 Jejich otec Izrael jim řekl: Když je to tak, udělejte tedy toto: Vezměte z nejlepších plodů 

země do svých nádob a sneste tomu muži jako dar trochu balzámu, trochu medu, ladanum, 

myrhu, pistácie a mandle. 12 Vezměte s sebou dvojnásobně peněz. Peníze, které byly zpět 

navráceny nahoru do vašich žoků, vlastnoručně vraťte; možná to byl omyl.

13 Vezměte svého bratra, vstaňte a vraťte se k tomu muži.

14 A Bůh Všemohoucí kéž vám dá dojít slitování před tím mužem, a on vám propustí vašeho 

druhého bratra i Benjamína. A já, jestli se stanu bezdětným, stanu se bezdětným.¶

15 Ti muži tedy vzali ten dar, vzali s sebou dvojnásobně peněz i Benjamína, vstali a sestoupili 

do Egypta a postavili se před Josefem. 16 Když Josef uviděl Benjamína s nimi, řekl správci 

svého domu: Uveď ty muže do domu a nechej něco porazit a připravit, protože ti muži budou 

se mnou v poledne jíst. 17 Ten člověk udělal, co Josef řekl, a uvedl muže do Josefova domu.

18 Ti dostali strach, že byli přivedeni do Josefova domu, a říkali si: Kvůli těm penězům, které 

byly na počátku navráceny do našich žoků, jsme přivedeni, aby se na nás vrhli, aby se nás 

zmocnili a aby nás vzali za otroky i s našimi osly.

19 Přistoupili tedy k muži, který byl správcem Josefova domu, a mluvili s ním ve vchodu domu.

20 Říkali: Dovol, pane, poprvé jsme sem sestoupili, abychom nakoupili potravu.
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1) ZNOVU V EGYPTĚ

21 A když jsme přišli do tábořiště a otevřeli své žoky, hle každý měl své peníze nahoře ve svém 

žoku, peníze v plné váze. Donesli jsme je zpět s sebou.

22 A další peníze jsme přinesli s sebou, abychom nakoupili potravu. Nevíme, kdo nám dal 

naše peníze do žoků. 23 Odpověděl: Buďte klidní, nebojte se. Váš Bůh, Bůh vašeho otce vám 

dal skrytý poklad do vašich žoků; vaše peníze se ke mně dostaly. Pak k nim vyvedl Šimeóna.

24 Potom ten člověk uvedl muže do Josefova domu, podal vodu, aby si umyli nohy, a dal 

krmivo jejich oslům. 25 Oni připravili ten dar, než Josef v poledne přišel, protože slyšeli, že tam 

budou jíst. 26 Když Josef přišel domů, přinesli mu dar, který vzali s sebou do domu, a klaněli se 

mu k zemi. 27 Zeptal se, jak se jim daří, a řekl: Daří se dobře vašemu starému otci, o kterém 

jste mluvili? Je ještě naživu? 28 Odpověděli: Tvému otroku, našemu otci, se daří dobře. Je 

ještě živ. Pak poklekli a klaněli se.

29 Pozvedl oči a uviděl svého bratra Benjamína, syna své matky, a zeptal se: Toto je váš 

nejmladší bratr, o kterém jste mi říkali? A řekl: Bůh ti buď milostiv, můj synu.

30 Josef pospíchal pryč, protože se roznítila jeho náklonnost k bratrovi a chtěl plakat. Vešel 

tedy do pokoje a tam se rozplakal.
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1) ZNOVU V EGYPTĚ

31 Pak si umyl tvář a vyšel. Se sebeovládáním řekl: Předkládejte jídlo.

32 Předkládali zvlášť jemu, zvlášť jim a zvlášť Egypťanům, kteří jedli s ním; Egypťané totiž 

nemohou jíst s Hebreji, protože to je pro Egypťany ohavnost.

33 Seděli před ním od prvorozeného podle jeho prvorozenství až po nejmladšího podle jeho 

mládí a ti muži užasle hleděli jeden na druhého.

34 Nechal jim od sebe nosit čestné porce a Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce 

jich všech; a pili s ním, až se opili.

43-1D/11



2) POSTOJ BRATRŮ

Přes zkušenost v Egyptě, dokonce i když byl Šimeon ve vězení, vůbec neměli potřebu pokusit 

se najít Josefa – byl to jejich bratr!

Stále neřekli svému otci pravdu !

Josef jim pomohl porozumět, jak se Josef cítil, ani nikde nečteme, že by je to vedlo k nějaké 

záchranné akci. Věděli, komu ho prodali, takže kdyby pátrali, tak by se dověděli, kam byl 

Josef odveden. Ale tím se vůbec nezabývali.

Jakubův 1:22 Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami 

sebe. 23 Neboť je-li někdo posluchačem slova, a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, 

který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář; 24 podíval se totiž na sebe a odešel, a hned 

zapomněl, jaký byl.

Bratři uviděli realitu, ale nic neudělali, hned na to zapomněli. Bůh nás může oslovit, ale 

můžeme na to zapomenout, nechat to být.
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2) POSTOJ BRATRŮ

Nestačí jen něco vědět, ale také podle toho 

jednat. Bratři Josefa ale nijak nejednali.

- Nehledali Josefa, aby ho zachránili

- Nebojovali za Šimeona

- Netlačili na Jákoba 

Mohli si říct – máme svázané ruce, otec nás 

nechce pustit, tak to necháme být.

Když známe Boží slovo, pak bychom také podle 

něho měli jednat – nestačí to vědět.

Když se nás něco dotkne, pak bychom podle toho 

měli jednat. 

Jakubův 4:17 Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, 

má hřích.
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3) TÍŽIVÝ HLAD

Genesis 43:1 Hlad v zemi byl tíživý.

2 Když dojedli obilí, které přivezli z 

Egypta, otec jim řekl: ……

Nijak nejednali, ale Bůh si použil dobu 

hladu, Josef věděl, že se bratři musí vrátit, 

věděl, že sucho bude velmi těžké, že jim 

zásoby nebudou stačit.

Až když dojedli zásoby, tak to začali řešit, 

do té doby žili dál normálním životem.

Museli sestoupit do Egypta. Pokud 

chceme duchovní stravu, musíme tam, 

kde ta strava je – u Ježíše.
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4) JOSEFOVA VLÁDA

Josef už v té době vládne v Egyptě, jeho 

opatření jsou v této době velmi důležitá. 

Možná že se mnohým lidem nelíbilo, že Josef 

byl ustanoven vládcem, ale nyní v čase 

sucha jeho plán funguje.

Ale zůstává otázka, proč nekontaktoval 

svého otce?

Jsem přesvědčen, že nevěděl jak.

Byl prodán svými bratry a tak mu bylo lépe 

bez své rodiny, protože jeho rodina mu 

způsobila všechna tato utrpení !
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4) JOSEFOVA VLÁDA

Podobně i Ježíš – je vládcem a touží, aby ho 

všichni lidé poznali, ale zároveň nás nechce 

manipulovat, nejsme loutky v jeho rukou.

Dává nám svobodu žít podle sebe nebo pod 

jeho vládou.

Jen nám dává do cesty určité zkušenosti, 

situace, … abychom o něm přemýšleli, 

abychom ho hledali.

Josef měl dilema – jak jim pomoct, aby ho 

mohli poznat?
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5) JUDA

Gen.42:37 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.

Gen.43:8 Pak Juda řekl svému otci Izraelovi: Pošli 

chlapce se mnou, ať vstaneme a vyjdeme, 

abychom zůstali naživu a nezemřeli my ani ty ani 

naše děti. 9 Já se za něho zaručím, ode mě ho 

budeš vyžadovat. Jestliže ho nepřivedu k tobě a 

nepostavím ho před tebe, budu před tebou navždy 

vinen. 10 Neboť kdybychom neváhali, už bychom tu 

byli dvakrát zpátky.

Juda řekl to samé jako Rúben a otec souhlasit.
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zda jít do Egypta, biblická 
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5) JUDA

Zde vidíme, že Juda má již jiné postoje, je 

moudrý, vidíme na něm proměnu.

Díky tomu (a díky suchu) jeho otec změnil názor.

To nám ukazuje na důležitý duchovní princip:

- Aby si tě Bůh používal, musíš se nechat od 

něho proměnit

- Nejde jen o slova, ale o postoj našeho srdce

Rúben chtěl být v čele a dělal to lidskou silou a 

přišel o to, Juda uznával své chyby a proto ho 

Bůh postavil do čela.

Bůh nepotřebuje schopné lidi, ale lidi, kteří mu 

jsou vydaní, ochotní dělat to, co jim Bůh říká.
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6) ZNOVU DO EGYPTA

Když víme, že Josefovi bylo 30 let, když stál 

před faraonem (1671 př.n.l.), poté bylo 7 let 

hojnosti a nyní přichází bratři 2. rok sucha, 

můžeme spočítat, kolik jim bylo:

- Jákob je starý 130 let, je rok 1662 př.n.l.

- Josef má 39, již 9 let vládne v Egyptě

- Izák již nežije (umřel r.1672)

- Sourozenci Rúben (46), Šimeon (45), Levi

(44), Juda (43), Dan, Gád (oba 42), Neftalí, 

Ašer, Izachar (všichni 41), Zabulón (40), 

Benjamín (24)
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7) POZVÁNÍ DO DOMU
16 Když Josef uviděl Benjamína s nimi, řekl 

správci svého domu: Uveď ty muže do domu a 

nechej něco porazit a připravit, protože ti muži 

budou se mnou v poledne jíst. 17 Ten člověk 

udělal, co Josef řekl, a uvedl muže do Josefova 

domu.

To bylo jistě velmi podivné – proč je vodil do 

svého domu, když je nazval špióny?

Josef věděl, co dělá, ale jeho bratři nechápali, 

co se děje.

Dostali hrozný strach – jsme přivedeni, aby se na 

nás vrhli, aby se nás zmocnili a aby nás vzali za 

otroky i s našimi osly.

Takové pocity můžeme mít, když přicházíme k 

Bohu.
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7) POZVÁNÍ DO DOMU
16 Když Josef uviděl Benjamína s nimi, řekl 

správci svého domu: Uveď ty muže do domu a 

nechej něco porazit a připravit, protože ti muži 

budou se mnou v poledne jíst. 17 Ten člověk 

udělal, co Josef řekl, a uvedl muže do Josefova 

domu.

Josef je pozval do svého domu, protože chtěl s 

nimi být - Bůh nás uvádí do svého domu, aby 

mohl být s námi. 

Židům 3:6 Ale Kristus jako Syn je nad jeho 

domem. Jeho domem jsme my, zachováme-li si 

až do konce pevnou důvěru a chloubu naděje.
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8) STRACH Z ODHALENÍ
Josef je obrazem Boha, bratři nevěděli, že on je 

dobře zná, před ním bylo jejich provinění dobře 

známé, on trpěl kvůli nim. Přesto všechno je miloval, 

podobně i Ježíš – zná nás, před ním se neskryjeme, 

naše hříchy mu způsobily utrpení na kříži a přesto nás 

miluje.

Josef je vedl k tomu, aby změnili své postoje, aby 

činili pokání. Ale oni nechtěli být odhaleni, stále 

zakrývali svůj hřích.

1 Janův 1:5 ……Bůh je světlo a není v něm žádná 

tma. 6 Řekneme-li, že s ním máme společenství, a 

přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme 

pravdu. … 8 Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, 

klameme sami sebe a pravda v nás není.
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8) STRACH Z ODHALENÍ

Když si držíme své hříchy, tak Bůh o nich ví, ale 

my sami si tím ubližujeme, když nechceme říct 

pravdu.

Josef byl napřed před svými bratry, nemohli ho 

ničím překvapit:

- Znal jejich jazyk, ale oni mu nerozuměli

- Věděl, co skrývají, znal pravdu

- Věděl, jak by se jim ulevilo, kdyby pravda 

vyšla najevo

- Josef měl autoritu a mohl s nimi dělat, co 

chtěl (mohl by je i nechat popravit)

- Bratři neměli nic, co by mu dali, nic 

nepotřeboval, nechtěl jejich dary a peníze
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9) SPRÁVCE DOMU

Josef je tedy přijímá do svého domu, ale on tam s nimi 

ještě není. Vše dal za úkol svému správci domu, který se 

o ně měl starat.

Cizímu člověku tedy bratři vysvětlují svou situaci, že 

chtěli zaplatit a přitom se jim to vrátilo zpět. Ale on 

sloužil Josefovi, jemu byly jejich důvody jedno, měl 

přesné instrukce.

23 Odpověděl: Buďte klidní, nebojte se. Váš Bůh, Bůh 

vašeho otce vám dal skrytý poklad do vašich žoků; 

vaše peníze se ke mně dostaly. Pak k nim vyvedl 

Šimeóna.

Ten muž je uklidňuje a navíc jim dovedl Šimeona, takže 

je uklidnil ještě víc.
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biblická ilustrace



10) HOSTINA
33 Seděli před ním od prvorozeného podle 

jeho prvorozenství až po nejmladšího podle 

jeho mládí a ti muži užasle hleděli jeden na 

druhého.

Byli pro Egypťany cizinci, nikdo neznal, jak 

jdou za sebou podle věku než ten, kdo je 

dobře zná.

Je opravdu velmi zvláštní, že jim to nedošlo, 

že je to Josef, nikdo jiný to nemohl vědět.
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10) HOSTINA

26 Když Josef přišel domů, přinesli mu dar, který 

vzali s sebou do domu, a klaněli se mu k zemi.

28 …. Pak poklekli a klaněli se.

33 …. a ti muži užasle hleděli jeden na druhého.

34 Nechal jim od sebe nosit čestné porce a 

Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce 

jich všech; a pili s ním, až se opili.

Bratři vůbec nechápali, co se děje, zasedací 

pořádek podle věku, velké porce a množství vína 

znamenalo, že si jich Josef velmi váží. Proto byli ve 

velkém zmatku, co to vše znamená? Vše toto 

Josef dělal, aby jim pomohl, aby ho poznali.

Josef měl co dělat, aby zakryl své emoce.
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11) OTÁZKY

- Proč je přijal do svého domu?

- Proč se jim hned nedal poznat?

- Proč se bratři opili?

- Proč stále neřekli pravdu svému otci?

- Jak je možné, že seděli na hostině od 

nejstaršího po nejmladšího a nepochopili, 

že je to Josef? Nikdo jiný nemohl znát, jak 

jdou po sobě ve věku.

- Neuvidíte mou tvář, nebude-li váš bratr s 

vámi – nemá to ještě nějaký význam pro 

nás?
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