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M2 – A TÖRTÉNET LEÍRÁSA 

„Ez a történetünk ott kezdődik, hogy Jákob és családja letelepedett Hebrónban, Kánaánban. 
Jákobnak ekkor négy felesége volt, 11 fia és 1 lánya. Útközben született még 1 fia, Benjámin. 
Így lettek a fiúk 12-en. A feleségei közül Jákob legjobban Ráhelt szerette, de ő sajnos szülés 
közben meghalt, emiatt sokat szomorkodott. József volt, Ráhel elsőszülött fia, aki ekkorra 
már nagyfiú lett. Tíz bátyja pedig felnőtt férfi, akik az állatokra vigyáztak. Ha Jákob Józsefre 
nézett, mindig Ráhelt, az édesanyját látta benne. Így aztán Jákob jobban szerette Józsefet a 
többi fiánál. El is kényeztette őt, kivételezett vele. Abban az időben az embereknek nem volt 
olyan sok ruhájuk, mint ma és nem is voltak ezek a ruhák divatosak, színesek. Amikor Jákob 
ajándékozott Józsefnek egy különösen szép köntöst, egy „tarka ruhát”, Józsefet még jobban 
meggyűlölték testvérei, irigyek voltak rá. Nem volt hozzá egy jó szavuk sem. Úgy gondolták, 
hogy erre minden okuk megvan, hiszen „rossz híreket hordott róluk az apjuknak”, azaz, ha 
valami olyat tettek, amit apjuk rosszallott volna, beárulta őket. Továbbá bántotta őket az is, 
hogy Józsefet mindnyájuknál jobban szerette. Mindezek tetejében: József különös álmokat 
álmodott, és elmondta azokat testvéreinek. Ez még jobban növelte öccsük iránti 
gyűlöletüket. 
„Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam!” – mondta egyszer József. – 
„Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém fölkelt, és állva is maradt, a ti kévéitek 
pedig körül állták, és leborultak az én kévém előtt.” 
Bátyjai felháborodva azt kérdezték tőle: „Talán uralkodni akarsz rajtunk?” 
„Már megint álmodtam valamit” – mondta egy másik alkalommal József. – „Egyszer csak 
leborult előttem a nap, a hold és tizenegy csillag.” 
Amikor ezt az álmot édesapjának és bátyjainak elbeszélte, apja is megdorgálta. „Micsoda 
álmot álmodtál? Talán bizony járuljunk eléd, és boruljunk földre előtted?” 
Egyszer, amikor József bátyjai apjuk nyáját távol az otthonuktól legeltették, Jákob elküldte 
Józsefet hozzájuk, nézze meg, mit csinálnak. József útra is kelt. Hosszú utat kellett megtennie, 
míg végül megérkezett a mezőre, ahol bátyjai voltak. Azok már messziről meglátták. 
„Nézzétek, ott jön az álomlátó! Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, 
hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból!” 
Rúben, a legidősebb hallotta mindezt. Nem értett egyet az aljas javaslattal, és azt ajánlotta, 
hogy Józsefet ne öljék meg, hanem dobják egy kútba. Az volt a terve, hogy majd titokban 
kiszabadítja, és visszaviszi apjához. A testvérek elfogadták Rúben ötletét. Amikor József 
odaért hozzájuk, legelőször is a tarka ruhát húzták le róla, majd beledobták egy kiszáradt 
kútba. Aztán meglátták, hogy egy tevekaraván közeledik. Az egyik testvérnek – Júdának - 
„jó” ötlete támadt: „Adjuk el Józsefet ne öljük meg, hiszen mégiscsak a testvérünk!” Júda 
tervét mindannyian elfogadták. Gyorsan kihúzták Józsefet a kútból. Amikor a kereskedők 
odaértek, fölajánlották nekik öccsüket. Húsz ezüstpénzt kaptak érte. Eladták tehát Józsefet, 
és a kereskedők magukkal vitték Egyiptomba.  
Rúben visszajött, és nem találta Józsefet a kútban. Tudta, hogy őt, mint a legidősebb fiút, 
édesapja felelősségre fogja vonni József eltűnéséért. Öccsei azonban kitaláltak valamit. 
Fogták József tarka ruháját, levágtak egy állatot, és belemártották a ruhát a vérbe. A véres 
ruhát elküldték Jákobnak, aki rögtön felismerte azt, s így szólt: „Az én fiam ruhája ez! 
Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet!” Jákób sokáig gyászolta fiát. 
Eközben a kereskedők megérkeztek Józseffel Egyiptomba. Eladták, mint rabszolgát 
Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának. 
Potifár hamar észrevette, hogy új rabszolgája különleges ifjú. Remekül végezte a dolgát. Ilyen 
hűséges rabszolgája még sosem volt. De Potifár felesége is felfigyelt Józsefre, aki viszont 
visszautasította ezt a figyelmet. Ezért ez a gonosz asszony bosszút állt Józsefen, és így 
Józsefet börtönbe vetették.” 


