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Čtení: Gn 42,1-21 
 
Gn 45,1-11 
 
Milé děti, bratři a sestry, 
 
co to mám v ruce, co vidíte? Ano, střepy, z nějaké nádoby. Co vám takové střepy připomínají? Co mohou 
znamenat?... Něco, co bylo celé a je rozbité. Taky něco, co píchá, bolí, nějaké zranění, které se ozývá.  
 
Tahle postava je Josef (dám mu střep na srdce). Co všechno představuje ten Josefův střep? Co zažil a zřejmě 
ho to zranilo, tížilo a bolelo?... když ho bratři uráželi a posmívali se mu, když ho pak chtěli zabít a nakonec 
ho prodali do otroctví v Egyptě, když se ho chtěla zmocnit Potífarova žena a křivě ho obvinila, a proto se 
neprávem dostal do vězení; taky třeba vzpomínky na otce a domov… 
 
Ale co Josefovi bratři? Ti měli taky nějaký svůj střep, který je někdy bodal a připomínal jim, co se kvůli nim 
rozbilo? Co to asi bylo?...Že ublížili Josefovi i svému tatínkovi, rozbili rodinu. Myslíte, že to úplně zapomněli? 
Nebo je někdy píchlo u srdce nebo bodlo svědomí? 
 
Tak, děti. Dneska tady Josefa potkáváme v situaci, kdy se mu v Egyptě úplně změnil život. Z vězně se 
podivuhodně stal místokrálem. A řídil skladování obilí na horší časy, které měly přijít. Oženil se, má dvě děti 
a je ve významné funkci. A přece docela nezapomněl na svou minulost. Že není Egypťan, ale Hebrej, a že má 
kdesi daleko otce a jedenáct bratrů. A bolí ho vzpomínka na dobu, kdy je viděl naposledy. Bolí ho u srdce 
jako střep to, co mu jeho bratři udělali. 
 
Otci Jákobovi a Josefovým jedenácti bratrům se dobře nedaří. Po sedmi úrodných letech nastal hlad. 
Doslechli se ale, že v Egyptě je k dostání potravin dost. A tak, i když se jim asi moc nechce, odjíždí do Egypta. 
Všichni kromě nejmladšího Benjamína. Toho tatínek s nimi nepustil. Je teď jeho miláčkem, stejně jako kdysi 
býval Josef. 
 
Ale co se stalo, když si v Egyptě přišli koupit obilí? Setkali se s Josefem. Ten je poznal, ale oni ho nepoznali. 
Koho by napadlo, že Josef ještě žije, a že by mohl být tak důležitým člověkem?  „Odkud jste přišli?“ ptá se 
Josef. „Z kenaanské země, pane, abychom nakoupili potravu.“ „Určitě jste špióni,“ vyrazí Josef tvrdě. 
„Vyzvědači jste a pod záminkou obchodu obhlížíte, kde byste naši zem nejlépe napadli.“ „Ne pane, ne, ne. 
Přišli jsme nakoupit potraviny. Jsme poctiví lidé. Jsme synové jednoho muže z Kenaanu, je nás - vlastně bylo 
nás - dvanáct bratrů. Nejmladší zůstal doma a jeden — ten už není.“ Zarazí se a vzpomenou si na Josefa. 
Jako by je bodl střep. „To si ještě prověřím,“ odbude je Josef. „Strčte je do vězení,“ poručí stráži a 
zaskočení bratři vůbec nevědí proč. Vždyť nic zlého neprovedli… 
 
Za tři dny to ale Josef přehodnotil. Protože věřil v Boha, nechtěl, aby jeho otec i bratři hladověli kvůli téhle 
zkoušce. Proto jim řekl: „Devět z vás se může vrátit domů s obilím, ale jeden tu zůstane jako rukojmí. 
Přivedete mi vašeho bratra Benjamína na důkaz, že mluvíte pravdu.“ Tu je zas jak střepy bodlo u srdce a ve 
svědomí. Řekli si: „Toto všecko nás určitě postihlo kvůli tomu, jak jsme se tenkrát zachovali k Josefovi. 
Pamatujete se, jak nás prosil o smilování, ale co jsme s ním udělali? Teď se to samé stalo nám a musíme 
pykat za svoje dávné provinění.“ 
 
Mysleli si, že jim nikdo nerozumí. Ale Josef je slyšel a rozuměl. Dojalo ho až k pláči, že začali litovat, jak se 
k němu zachovali. Ale zaplakal stranou, aby to neviděli. Pak vybral Šimeona za rukojmí a před ostatními ho 
spoutal. Ostatní poslal domů s plnými pytli obilí. Ale jeho zkouška bratrů pokračovala. Proto nechal do jejich 
pytlů přidat i stříbro, kterým platili. Večer to bratři zjistí a vyděsí se: „Co se to s námi děje?“ 
 
Když pak všechno vyprávějí otci Jákobovi, už nelžou.  Došlo jim, že lhát se nemá. Proto řekli, že se musí do 
Egypta vrátit i s Benjamínem. „V žádném případě.“ řekl rozhodně Jákob. „O Josefa jsem přišel a teď bych 
měl ještě přijít o Benjamína? To ne.“ 



Jenže hlad je silnější. A tak nakonec Jákoba přemluví Juda. „Věř mi, tati, určitě ti Benjamína přivedu zpátky.“ 
Vzali to své stříbro, které našli v pytlích, i dary navíc pro toho nevyzpytatelného správce v Egyptě, a vyrazili.  
 
A přišlo další divné překvapení. Správce Josefova domu je uvedl rovnou ke stolu: „Můj pán s vámi chce jíst.“ 
„Cože? Teď nám všechno spočítá!“ - báli se bratři. Byla velká hostina. Byl tam i dosud uvězněný Šimeon. Ale 
všechno na té hostině bylo jinak a tak zvláštní. Jak to, že je posadili od nejstaršího k nejmladšímu? A že je 
Josef hostil ze svého a nejvíc Benjamína? Hodovali, a přitom zase cítili ty střepy. 
 
Jenže když odjížděli domů, nechal Josef právě do Benjamínova pytle vložit svůj pohár. Pak za nimi vyslal své 
služebníky. „Tak vy jste ukradli pohár našeho krále?“ 
„Ne, my jsme nevinní. Klidně si nás prohledej. Ať zemře ten, u koho byste ten pohár našli a my ostatní 
budeme vašimi otroky!“ 
Jenže ten pohár našli v Benjamínově pytli. „Cože? Jak se tam dostal?“ Bratři jsou zničeni. Cítí se úplně 
bezmocní. Teď ty střepy už moc bolí. Vždyť to je falešný důkaz! Však bratři moc dobře vědí, co to je: když 
namáčeli Josefovy šaty v krvi zvířete, aby pak mohli otci tvrdit, že ho sežrala divoká zvěř. Zoufalé 
a bezmocné bratry teď vedou zpět do Egypta, jako kdysi otroka Josefa. Vlastně jsou teď už taky skoro otroky. 
„Proč jste ukradli můj pohár?“ – ptá se jich Josef. 
Juda říká: „Neukradli jsme ho, ale nedokážeme to vysvětlit. Leda že by nás Bůh takhle trestal za naše dřívější 
provinění.“ 
„Ten, u koho se kalich našel, bude mým otrokem,“ říká Josef nekompromisně. 
Vtom Juda udělá krok dopředu a řekne: „Prosím, potrestej mě místo Benjamína. Zaručil jsem se svému otci, 
že ho v pořádku přivedu zpět. Jak bych mohl přijít domů bez něho? Kdyby se Benjamín nevrátil, náš otec by 
určitě zemřel žalem.“ 
 
V tom to už Josef nevydržel a všecky své služebníky poslal pryč, aby se svými bratry zůstal sám. V pláči 
vykřikl: „Já jsem Josef, váš bratr. Ano, ten, kterého jste prodali do otroctví.“ Vlastně se rozplakal radostí, že 
už jsou jeho bratři jiní a že cesta ke smíření v rodině je otevřena. „Netrapte se nad tím, co se stalo.“ 
Ale Josef to všechno najednou vidí ještě jinak: „Vždyť to mě sem vlastně poslal napřed Pán Bůh, abych vás 
i ostatní zachránil před hladem. Tak teď jeďte rychle domů, přiveďte otce a přistěhujte se do Egypta.“ 
 
Děti, sestry a bratři, to je střepů v tomhle příběhu, viďte! Střepů, které bodaly Josefa i jeho bratry i tatínka 
Jákoba, a připomínaly, že se něco mezi nimi rozbilo. Ale, co se s těmi střepy může stát? Co se s nimi stalo? 
Pojďte se někdo podívat. Kříž? Tohle břevno představuje touhu Josefa setkat se s bratry i otcem, dát to 
rozbité dohromady a opět být spolu. A tohle břevno znázorňuje tu zkoušku, kterou museli Josef i bratři 
podstoupit, než došli smíření. A taky Pána Boha, který byl skrytě za tím vším a pomáhal, aby bratři došli 
smíření - ale ještě víc, aby byli díky Josefovi od hladu zachráněni mnozí další lidé.  
 
Tak bychom mohli říct, že všechny ty Josefovy střepy dohromady připomínali, aby odpustil svým bratrům. 
Nebylo to pro něj vůbec snadné. Ale Josef to dokázal. Odpustil svým bratrům. A tak všechny ty bodavé 
střepy odložil a jemu se ulevilo. A taky všechny ty střepy jeho bratrů připomínaly, jak potřebují odpuštění. 
Aby jim Josef odpustil. Ale taky, aby to odpuštění přijali, aby odpustili sami sobě. I pro ně to bylo těžké. 
Možná ještě těžší, než pro Josefa. Ale když jim Josef odpustil, jakoby ty střepy z nich vzal pryč. Ještě jim 
nějaký čas trvalo, než tomu úplně uvěřili. Ale jen odpuštění navzájem může dát dohromady to, co bylo 
rozbité. A ještě víc. Odpuštění umožní novou radost a nový život.   
 
Tak děti, bratři a sestry, možná máme taky nějaký svůj střep. Něco, co nás zranilo, co bolí, co se nějak rozbilo. 
Tenhle Josefův příběh vypráví o tom, co můžeme s tím svým střepem udělat. Jak se ho můžeme zbavit. 
S pomocí Boží. Třeba můžeme zkusit něco někomu odpustit. A taky můžeme třeba ten svůj střep vírou 
odložit na kříž.  
 
Modlitba 
Pane Bože, prosíme o sílu, ať dokážeme odpustit. Prosíme tě o vnímavé srdce, ať jako Josef poznáme, co 
máme dělat a kde nás chceš mít. Pane, uč nás odpouštět lidem, kteří nám ublížili, uč nás odpouštět i sami 
sobě. Amen.                                                                               P: 399 Učiň mne, Pane nástrojem 


