
Domače branje
Zgodbe svetega pisma

Jožef in njegovi bratje
Kazen in odpuščamnje

Jožef, kot ljubljeni sin Jakoba, je s svojimi videnji bratom vzbudil sum in zavist. Zato so se ga
hoteli znebiti in to jim je tudi uspelo. Niso ga umorili, prodali so ga kot sužnja v Egipt. V tuji 
deželi je Jožef po zapletu z gospodarjevo soprogo pristal v zaporu. Po spletu naključij je po 
novih dokazovanjih svojega talenta prišel do položaja, ki  mu je zagotovila mesto tik ob 
faraonu. Razlagal je božja sporočila egiptovskemu ljudstvu. Ko je razbral faraonove sanje o 
sedmih debelih in sedmih suhih kravah ter še o obilnem in posušenem klasju, je Egipčane 
obvaroval hude lakote in pogube. Po Jožefovih predvidevanjih so v času izobilja Egipčani 
namesto razsipanja dobrin, predvsem žita, vse skrbno hranili za kasnejši čas. Jožef jim je z 
razlago videnj dopovedal, da se v času lakote pozabi na predhodno obilje. Ker je živeža 
zmanjkovalo tudi v Jožefovi domači deželi, so njegovi bratje odšli kupovat v Egipt. Prišli so 
pred njega, vsi, razen najmlajšega. Jožef je prvič poslal brate domov s polnimi vrečami žita, 
vanje pa so njegovi služabniki skrili denar, ki je bratje namenili plačilu. Še prej jih je 
preizkusil, sami bratje pa so se zavedali, da so v preteklosti s tem, ko so ga prodali, naredili 
veliko napako. Revščino in težave s polji brez pridelka so si razlagali kot kazen za njihov 
greh. Vrnili so se z najmlajšim bratom iz zopet kupovali živež za svoj rod. Enako je storil 
Jožef tudi drugič, ko je bil v družbi bratov najmlajši Benjamin. Takrat je Jožef preizkusil 
bratovsko ljubezen s podtaknjeno čašo najmlajšemu. Prepričal se je, da so bratje čistega srca 
in da jim je žal zaradi greha, ki so ga storili. Za odkup mlajšega se je bil pripravljen žrtvovati 
Juda, tisti, ki je bil najglasnejši pri prodaji Jožefa v Egipt. Faraon je zaradi Jožefovega ugleda 
nudil pomoč njegovi domovini. Hkrati je Jožefovo celotno družino povabil v Egipt. Tako je 
Jožef celotnemu rodu nudil možnost preživetja časa brez žetve in obilja. 

Iz zgodbe se razbere povezanost z družino, ki jo je razumeti tudi kot vez med posameznikom 
in narodom. Kljub izdajstvu in odrekanju s strani bratov, vsemu hudemu, ki se mu je pripetilo,
Jožef ni pozabil na njih. S svojim razlaganjem sanj in znanjem je pridobil naklonjenost 
vladarja Egipta. Kot posameznik je z lastnimi sposobnostmi uspel v tujini. Ko je prek bratov 
slišal za tegobe v kanaanski deželi, je iz skladovnice Egipta daroval živež za svojo družino. 
Tako je tudi v življenju posameznika, ki se izseli iz svoje domovine, pozabi pa je nikoli. 
Nesrečo in tegobe, ki jih je Jožef skusil, je kot pameten znal uporabiti za dosego ugleda. 
Motiv sedmih suhih krav iz zgodbe o Jožefu in njegovih bratih je del slovenskega ljudskega 
izročila. Opozarja na premišljenost in načrtovanje prihodnosti.
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