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Príbeh o Jozefovi
3. časť: Ako sa Jozef stretol s bratmi

Opäť je tu len a len pre vás nové číslo nášho i
vášho časopisu a zasa je pripravená i vaša dvojstránka.
Nájdete v nej tak ako vždy pokračovanie nášho
príbehu, súťažné otázky aj obrázky k vymaľovaniu.
A tak ako vždy aj teraz budú pre najpozornejších
čitateľov, najtalentovanejších umelcov, najpilnejších
vymaľovávačov a tých, čo budú správne odpovedať na
súťažné otázky, pripravené zaujímavé a užitočné ceny.
Tak a teraz už to, na čo určite netrpezlivo čakáte
– výsledky vyhodnotenia a žrebovania z minulého
čísla. Celkovo sme dostali 48 odpovedí. Všetky sme
samozrejme tak ako vždy dôkladne preskúmali, vyradili
13 nesprávnych či neúplných hárkov a dopracovali sa
ku konečnému číslu 35 správne vyplnených a krásne
vymaľovaných hárkov. Tak ako vždy boli vylosovaní
traja výhercovia:
1. Ľubomíra Coričová
2. Júlia Knežová
3. Katarína Dékanyová
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste hárky vyplnili
a odovzdali a zároveň vás aj teraz chceme povzbudiť,
aby ste neboli sklamaní a naďalej posielali správne
odpovede. Nabudúce to môžete byť práve vy, ktorých
vylosujeme. Už teraz sa tešíme na vaše správne
odpovede.
Opäť našu redakciu zaplavili veľké množstvá
nádherných kresieb a malieb. Celkovo bolo doručených
neuveriteľných 62 kresieb. Naša odborná porota mala
čo robiť, aby si všetky poriadne a dôkladne prešla
a ešte oveľa ťažšie bolo vybrať z nich niekoľko
najlepších. V tomto čísle sme sa pre zmenu rozhodli
oceniť až tri najkrajšie kresby. Najviac sa teda našej
odbornej porote páčili obrazy Dominiky Kobovej,
Emky Valiskovej a Jakuba Hreňa. Do pozornosti
dávame a ďakujeme aj našim pisateľom Tomášovi
Olexovi, Tímei Dékanyovej a Beáte Kasincovej za
ich modlitbičky, ktoré nájdete uverejnené na stránkach
zborového časopisu Kalvín.
I keď vaše umelecké diela dnes neboli odbornou
porotou vybrané a ich kópie nenájdete na stránkach
časopisu, nezúfajte. Neprestávajte kresliť, maľovať
a tvoriť zamyslenia či básničky. Možno to bude práve
vaša tvorba, ktorá nás nabudúce zaujme. A už teraz sa
tešíme, čo si pre nás pripravíte nabudúce.
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V minulom čísle sme skončili príbeh o Jozefovi
v momente, keď vykladal faraónovi sny. Faraón ho učinil
správcom celého Egypta. Zostalo už len čakať, či sa
Jozefove predpovede naozaj vyplnia.
A stalo sa presne to, čo Jozef predpovedal. Nastalo
sedem rokov hojných, až sýpky a stodoly praskali vo
švíkoch. A keď sa týchto sedem rokov minulo, nastalo
sucho a hlad. A to nielen v Egypte, ale aj v okolitých
krajinách. Vtedy Jozef otvoril sýpky a stodoly a predával
ľuďom obilie a nazhromaždenú úrodu za tých hojných
sedem rokov. Prichádzalo k nemu veľa ľudí, a to nielen
samotní Egypťania, ale aj z okolitých národov prišli
pútnici kupovať jedlo.
Sucho a hlad postihlo aj Izraelský národ, v ktorom
bol aj Jozefov otec Jákob so svojimi ostatnými synmi,
Jozefovými bratmi. A tak sa aj Jákob rozhodol, že pošle do
Egypta synov, aby kúpili obilie a jedlo. Poslal ich len
desiatich, najmladšieho Benjamína pustiť do sveta nechcel,
lebo sa o neho bál.
Jozefovi bratia teda došli do Egypta kúpiť obilie.
Predaj obilia riadil sám Jozef, ako hlavný správca celého
Egypta. Bratia teda predstúpili pred neho, a poklonili sa
mu, ale nespoznali ho. Jozef, ich brat, ich spoznal hneď.
Ale nedal na sebe nič poznať, tváril sa oficiálne a
odmerane (ako sa na hlavného správcu najbohatšej krajiny
patrí). Opýtal sa ich: „Odkiaľ ste prišli?“ Bratia
odpovedali: „Prišli sme z krajiny Kanaán, aby sme
nakúpili potraviny.“
Tu sa Jozef rozpomenul na všetky tie sny, ktoré sa
mu kedysi snívali. Spomenul si, ako sa jeho snopu klaňali
snopy ostatných bratov a teraz na vlastné oči videl, ako sa
tento sen naplnil - jeho vlastní bratia sa mu klaňali.
Spomenul si, ako ho nenávideli, ako ho chceli zabiť. A tak
im tvrdým hlasom hovorí: „Vyzvedači a špióni ste! Určite
ste prišli len preskúmať nechránené miesta v krajine!“ Nie,
Jozef sa na nich nehneval. Dávno im všetko odpustil.
Avšak, chcel si ich vyskúšať, či sú stále takí zlí ako kedysi.
Oni mu odpovedali: „To určite nie, môj pane, sme tvoji
služobníci a prišli sme nakúpiť potraviny. My všetci sme
synovia jedného muža, sme statoční ľudia, nikdy sme
neboli vyzvedačmi. Najmladší syn je doma s otcom,
a jedného brata niet.“ A Jozef im hovorí: „Neverím vám!
Tak teda na dôkaz, že hovoríte pravdu, mi sem dovediete

1

Máj 2013

toho najmladšieho syna a zatiaľ si tu jedného z vás
nechám ako rukojemníka.“
Bratia sa smutní pobrali domov, síce s obilím,
ale bez jedného z nich - Simeona. A takto si hovoria:
„Pykáme spravodlivo, lebo sme sa previnili proti
svojmu bratovi. Lebo sme sa nedali obmäkčiť keď nás
prosil a nepočúvali sme ho; preto prišlo na nás toto
trápenie.“ Jozef tieto slová náhodou počul a rozplakal
sa, lebo ho silne dojali. Tajne rozkázal, aby všetky
peniaze, ktoré jeho bratia zaplatili za obilie, im zasa
vložili do ich vriec.
Bratia sa veľmi divili, keď našli svoje peniaze
vo vreciach s obilím. Nechápali. A báli sa, čo to môže
znamenať. Keď sa vrátili domov, k otcovi Jákobovi,
všetko mu pekne vyrozprávali. Jákob lamentoval:
„Pripravili ste ma o deti. Jozefa niet, ani Simeona niet,
a teraz mi vezmete aj Benjamína. Na mňa sa to všetko
valí.“ Ale Rúben sa otcovi zaprisahal: „Daj ho do
mojich rúk, a ja ho k tebe navrátim.“ Ale Jákob bol
neoblomný a nechcel svojho najmladšieho syna
Benjamína pustiť do ďalekého Egypta.
Dostane sa nakoniec Benjamín do Egypta?
Pomstí sa Jozef svojim bratom za všetko čo mu
spravili? Uvidí ešte niekedy svojho otca? To všetko sa
dozvieme vo vyvrcholení nášho biblického príbehu o
Jozefovi v budúcom čísle.
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Viete...
1. Koľko rokov trvalo sucho v Egypte a v okolitých
krajinách?
2. Ako sa volal Jákobov syn, ktorého Jákob neposlal po jedlo
do Egypta?
3. Koľkých synov poslal Jákob po obilie a jedlo?
4. Ako sa volal muž, ktorý riadil predaj obilia v Egypte?
5. Ako sa volala krajina, z ktorej prišli Jozefovi bratia do
Egypta po jedlo?
6. Čo sa skláňalo v Jozefovom sne, na ktorý sa Jozef
rozpomenul, keď uvidel svojich bratov?
7. Ako sa volal Jozefov brat, ktorého si Jozef nechal v Egypte
ako rukojemníka?
8. Kam Jozef rozkázal vložiť všetky peniaze, ktoré zaplatili
jeho bratia za obilie?
9. Ktorý Jozefov brat sa zaprisahal Jákobovi, aby pustil
Benjamína do Egypta?
10. Koľkých synov mal Jákob?
11. Koľko dní po Veľkej noci sa slávia svätodušné sviatky?
12. A koľko dní je to po Nanebovstúpení?
13. Na koho bol zoslaný Duch Svätý?
14. Aké znamenia sa udiali na zemi, keď bol zoslaný Duch
Svätý?
15. V ktorom meste bol zoslaný Duch Svätý po Ježišovom
vstúpení?
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