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1 Mojžišova 42
3 Desiati Jozefovi bratia zišli teda do Egypta nakúpiť obilie. 4 Jákob však neposlal Jozefovho brata 
Benjamína s jeho bratmi, lebo si povedal: Mohla by ho zastihnúť nehoda.
8 Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali. 9 Vtedy sa Jozef rozpamätal na sny, ktoré mal 
kedysi o nich. Povedal im: Vy ste vyzvedači! Prišli ste si obhliadnuť neopevnené miesta krajiny.
17 Nato ich Jozef uvrhol na tri dni do väzenia. 18 Na tretí deň im Jozef povedal: Ja sa bojím Boha. 
Ak chcete zostať nažive, urobte toto: 19 Ak ste statoční, nech jeden z vás ostane vo väzení. Ostatní 
choďte domov a zaneste obilie svojim hladujúcim rodinám. 20 No svojho najmladšieho brata mi 
priveďte! Tak sa dokáže, že vaše slová sú pravdivé a nezomriete. Oni to aj urobili. 21 Medzi sebou si 
vraveli: Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo 
prosil o zľutovanie, no nepočúvali sme ho, preto doľahlo na nás toto súženie.
24 Jozef sa od nich odvrátil a zaplakal. Opäť sa k nim obrátil a zhováral sa s nimi. Nato spomedzi 
nich vybral Šimeóna a pred ich očami ho dal zviazať. 25 Potom Jozef prikázal naplniť obilím všetku 
ich batožinu, každému vrátiť peniaze do vreca a dať im obživu na cestu. Tak aj urobili.
38 On však opakoval: Môj syn nepôjde s vami, jeho brat je mŕtvy, on zostal sám. Keby sa mu cestou, 
ktorou pôjdete, prihodilo nešťastie, v žiali by ste priviedli moje šediny do ríše mŕtvych

1 Mojžišova 43
1 Hlad však ťažko doliehal na krajinu. 2 Keď spotrebovali všetko obilie, čo ako potravu doniesli  
z Egypta, otec im povedal: Choďte znova a nakúpte pre nás trochu jedla! 13 Vezmite so sebou aj 
brata. Choďte už, vráťte sa k tomu mužovi.
16 Keď Jozef zazrel pri nich Benjamína, povedal správcovi domu: Zaveď mužov do domu, zabi 
dobytča a daj ho pripraviť, lebo títo muži budú so mnou obedovať.
18 Tí muži sa však preľakli, keď ich uvádzali do Jozefovho domu a vraveli si: Určite nás predvádzajú 
pre tie peniaze, čo našli v našich vreciach. Teraz sa na nás vrhnú, premôžu nás a odvedú aj s našimi 
oslami do otroctva.
26 Keď Jozef vkročil do domu, odovzdali mu svoj dar a poklonili sa mu až po zem. On sa ich opýtal, 
ako sa majú. 27 Ďalej vyzvedal: Dobre sa má váš staručký otec, o ktorom ste mi hovorili? Ešte 
žije?
33 Bratia sedeli pred ním od prvorodeného až po najmladšieho, podľa svojho veku. Každý z nich sa 
divil, že sedia podľa svojho veku.

1 Mojžiš 44
2 Tomu najmladšiemu polož však navrch do vreca môj strieborný kalich spolu s peniazmi za potravu. 
Správca urobil tak, ako mu Jozef rozkázal. 
14 Tak došiel Júda so svojimi bratmi do domu Jozefa, ktorý bol ešte tam a padli pred ním na zem.
33 Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto toho chlapca tvoj sluha a chlapec nech 
odíde so svojimi bratmi
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1 Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho: Všetci odíďte! Nikto teda 
nebol pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. 5 Teraz sa však už netrápte a nech vás to 
nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života.
17 Faraón povedal Jozefovi: Povedz svojim bratom: Urobte toto: Naložte náklad na dobytok a choďte 
do Kanaánu. 18 Vezmite otca i svoje rodiny a príďte ku mne; dám vám to najlepšie, čo má Egypt; 
budete užívať najlepšie plody krajiny.
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