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Izsák nagyon boldog volt. A fia Jákób visszatért
a szülĞi házba. SĞt még Ézsau is, aki meg akarta
ölni a testvérét, tárt karokkal fogadta. De Jákób
fiai nem örültek, mert József, a
legkisebb testvérük, az apjuk
kedvence lett.

A testvérek még jobban kezdték gyĬlölni, miután
József elmesélte nekik az álmát. "Az én kévém
fölegyenesedett és állva maradt, de a tieitek
meghajoltak elĞtte." - mondta József.
Ez az álom azt jelentette, hogy
József hatalmasabb
lesz, mint a
testvérei.
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József második álmában
a nap, a hold és a csillagok
hajoltak meg elĞtte.
Ezért még Jákób, az
apja is megharagudott
rá, mert azt hitte,
hogy a szüleinél és
a testvéreinél is
fontosabbnak
képzeli magát.

Egyik nap Jákób kiküldte Józsefet a mezĞre, ahol
a bátyjai a nyájakat legeltették. A fivérek távolról
észrevették. Azt mormolták : "Öljük meg ezt az
álmodozót !" József nem sejtette, hogy milyen
veszélynek néz elébe.
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Rúben, a legidĞsebb testvér nem értett egyet. Azt
mondta : "Ne kívánjuk, hogy vér folyjék. Ott van
egy kút, dobjuk bele és hagyjuk meghalni !"
Rúbennek az volt a szándéka,
hogy az est beálltával
megmenti Józsefet.
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Mihelyst
odaért József
a testvéreihez,
azok megfogták
és lehúzták róla
a gyönyörĬ tunikát,
amit Jákób külön
csináltatott
a legkedvesebb
fia számára.
Ezután
be akarták
dobni a kút
mélyébe.
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"Adjuk el Józsefet" –
kiáltotta a Juda nevĬ
testvér. Az üzlet meglett
kötve. 20 ezüsttallérért
adták el Józsefet.

Rúben távolléte alatt
egy tevekaraván haladt
arra, amely a távoli
Egyiptomba tartott.
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József ijedten és keseregve figyelte mindazt,
ami körülötte történik, anélkül, hogy bármit is
tehetett volna ellene. Ekkor a teve útnak
indult, hogy a családjától és
szülĞföldjétĞl távolra
vigye Józsefet.

"Ez nem a József tunikája ?
Csupa vérfoltos. A sivatagban
találtuk." A kegyetlen testvérek
hagyták, hogy Jákób abban
a tudatban legyen,
hogy a kedvenc
fiát vadállat ölte
meg. Jákób ruháit
megszaggatva
siratta Józsefet.
Senki sem tudta
megvigasztalni.
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Egyiptomban József
bizonyára meg volt ijedve
és egyedül érezte magát.
Talán hazavágyódott.
De nem tudott
megszökni. Rabszolga
volt Putifár házában,
aki egy egyiptomi
helytartó volt.
Putifár megfigyelte,
hogy József mindig
keményen dolgozik,
és bízhat benne.

Egyik nap Putifár azt mondta
Józsefnek : "Neked minden
sikerül, amibe belefogsz. Az
Isten veled van. Azt akarom,
hogy te legyél a vezetĞje a
szolgáimnak, te felelj minden
vagyonomért és te légy a
mestere a többi
szolgámnak ."
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Putifár felesége gonosz asszony volt. Azt
akarta JózseftĞl, hogy vegye át a férje helyét.
József visszautasította.
Nem akart Putifárnak
ártani, nehogy
ezzel Isten ellen
vétkezzen.

Putifárnak az Isten bĞ termést és
nagy gazdagságot adott Józsefért
cserébe. Miután fontos ember
lett, József továbbra
is bízott az Istenben,
tovább szolgálta Ğt
hĬségesen Hamarosan
kellemetlenségek
érték Józsefet.
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Panaszkodott a férjének : "A rabszolgád
megtámadott. Nézd, itt a kabátja !" Putifár dühös
lett. Lehet, hogy tudta, hogy a felesége hazudott,
de kénytelen volt
valamit tenni.
De mit ?

Amikor az asszony
kényszeríteni
akarta, Ğ elszaladt.
De az elkapta és
elvette a kabátját.
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Meglehet, hogy
a nehézségeken
keresztül értette meg,
hogy bárhol is legyen,
ha az az Istent
tiszteli, Az Isten
is tiszteli Ğt – még
a börtönben is.

Putifár börtönbe
vetette Józsefet.
Jóllehet ártatlan
volt, Józsefben
nem volt keserĬség
és nem haragudott.
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vett történet :
A TeremtésrĞl : 37 és 39

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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