
 (Γενέσεως ΛΖ΄.)
Ξέρετε βέβαια, παιδιά, από την Ιερά Ιστορία, ότι ο Ιακώβ ο Πατριάρχης των Ιουδαίων, είχε δώδεκα 

παιδιά! Περισσότερο δε απ’ όλα αγαπούσε το προ τελευταίο, τον Ιωσήφ. Η ιδιαιτέρα αυτή αγάπη του Ιακώβ 
προς τον Ιωσήφ δεν ήταν αδικαιολόγητη. Ο Ιωσήφ ήταν το καλύτερο απ’ όλα τα παιδιά του. Πειθαρχικός, 
υπάκουος, πρόθυμος σε κάθε δουλειά, ευχαριστούσε με την συμπεριφορά του τον γέρο Ιακώβ, η ψυχή του 
οποίου εγέμιζε ολοένα με περισσότερη αγάπη και στοργή δια τον Ιωσήφ. Αλλά και προς τα αδέλφια του ο 
Ιωσήφ φερόταν όπως πρέπει. Τα αγαπούσε με την καρδιά του και σαν μικρότερος αυτός, τους εβοηθούσε με 
μεγάλη προθυμία εις τις διάφορες εργασίες.

Κάποτε ο Ιακώβ, δια να δείξη την μεγάλη του αγάπη προς τον Ιωσήφ, του έφτιασε ένα πολύχρωμο 
ωραίον φόρεμα. Άξιζε βέβαια εις τον Ιωσήφ να φτιάση ο πατέρας του το ωραίον εκείνο φόρεμα. Αλλά οι 
αδελφοί του Ιωσήφ, όταν είδαν την ιδιαίτερη αυτή αγάπη του πατέρα τους προς τον αδελφό των, ζήλεψαν 
φοβερά και δεν ήθελαν να βλέπουν εις τα μάτια των τον Ιωσήφ. Όλο του μιλούσαν με πικρία και διαρκώς τον 
εμάλωναν.

Η κατάστσις αυτή εχειροτέρεψε όταν κάποτε είδε ο Ιωσήφ δύο περίεργα όνειρα. Το ένα όνειρο 
ήταν ότι ο Ιωσήφ με τα αδέλφια του ήταν εις το χωράφι και έδεναν δεμάτια. Καθένας είχε φτιάσει και ένα 
δεμάτι από στάχυα. Αλλά, ενώ το δεμάτι του Ιωσήφ στεκόταν όρθιο, τα δεμάτια των αδελφών του έπεσαν 
και προσεκύνησαν το δικό του. Το δεύτερο όνειρο ήταν, ότι ο ήλιος, το φεγγάρι και ένδεκα αστέρια έπεσαν 
εμπρός εις τον Ιωσήφ και προσκύνησαν. Τα όνειρα αυτά έκαμαν μεγάλην εντύπωσιν εις τον Ιωσήφ και τα 
διηγήθηκε εις τον πατέρα του και τους αδελφούς του. Τότε εκείνοι δυσαρεστήθησαν πολύ και του είπαν με 
θυμό:

- Τι; Μήπως σου πέρασε η ιδέα ότι θα προσκυνήσουμε εσένα όλοι εμείς; 
Και από τότε τον εφθονούσαν περισσότερο…
Είχε περάσει κάμποσος καιρός. Τα αδέλφια του Ιωσήφ με τα πρόβατα έλειπαν πέρα μακρυά εις τα 

λειβάδια. Μια μέρα φωνάζει ο γέρων Ιακώβ τον Ιωσήφ και του λέγει:
- Παιδί μου, τ’ αδέλφια σου με τα πρόβατά μας βρίσκονται μακρυά απ’ εδώ. Έχω μέρες πολλές να τα 

ιδώ. Δεν πηγαίνεις να ιδής αν είναι καλά τ’ αδέλφια σου και πως πάνε τα πρόβατα;
- Μάλιστα, πατέρα, θα πάω, απάντησε με προθυμία ο Ιωσήφ.
Και αφού εφίλησε το χέρι του πατέρα του και πήρε την ευχήν του, ξεκίνησε πεζός, δια να πάη να βρή 

τα αδέλφια του. Εκείνοι όμως είχαν προχωρήσει πολύ μακρυά και ο Ιωσήφ περιπάτησε ώρες πολλές και 
εκοπίασε πολύ έως ότου τους βρή. Όταν τον είδαν εκείνοι από μακρυά να έρχεται, αντί να ευχαριστηθούν που 
ερχότανε να τους ιδή, είπαν με κακία ματαξύ τους:
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- Να, αυτός που βλέπει τα όνειρα! Ελάτε τώρα να τον σκοτώσουμε και να τον ξεφορτωθούμε. Εδώ δεν 
θα μας ιδή κανείς.

Τότε όμως έλαβε τον λόγον ο μεγαλύτερος αδελφός, ο Ρουβήμ, και είπε εις τους άλλους:
- Δεν είναι σωστό να τον σκοτώσουμε με τα χέρια μας ό,τι και αν έκαμε, είναι αδελφός μας. Καλύτερα 

να τον ρίξουμε εις ένα λάκκο ξερόν που είναι εδώ τριγύρω και ας τον αφήσουμε να πεθάνη απ’ την 
πείνα.

Αυτά τα έλεγε ο Ρουβήμ με σκοπό να πάρη τον Ιωσήφ την νύκτα από τον λάκκον και να τον φέρη εις τον 
πατέρα.

- Καλά λες. Έτσι να κάνωμε, απήντησαν οι άλλοι αδελφοί. 
Σε λίγο, χαρούμενος και γελαστός φθάνει ο Ιωσήφ. Τους χαιρετά με αδελφική αγάπη, τους ρωτά τι κάνουν 

και τους λέγει:
- Με έστειλε ο πατέρας να σας ιδώ, γιατί ανησύχησε που έχει πολλές ημέρες να σας ιδή. Πώς τα 

περνάτε;…
Αλλά καμία απάντησις! Βλέπει ο Ιωσήφ ότι όλοι εκύταζαν αγριεμένοι και η κακία ήταν ζωγραφισμένη 

εις το πρόσωπόν των! Αντί να εκτιμήσουν τον κόπον που έκαμε ο αδελφός των προς χάριν των, αντί να τον 
δεχθούν με αγάπη, τον πιάνουν αμέσως, του βγάζουν το ωραίο φόρεμα που εφορούσε και, χωρίς αργοπορία, 
τον ρίχνουν μέσα σ’ ένα ξεροπήγαδο. Κλαίει ο καϋμένος ο Ιωσήφ, τους παρακαλεί, αλλά… τίποτε! Εκείνοι 
δεν λογαριάζουν ούτε τας παρακλήσεις του, ούτε τα δάκρυά του. Απομακρύνθηκαν μόνον δια να μην ακούνε 
τα κλάματά του, και εκάθησαν ήσυχοι να φάνε. Ύστερα από λίγο, βλέπουν να περνούν απ’ εκεί κάτι ξένοι με 
καμήλες φορτωμένες. Ήταν έμποροι και πήγαιναν με τα εμπορεύματά τους εις την Αίγυπτον. Ένας λοιπόν απ’ 
τους αδελφούς ο Ιούδας λέγει εις τους άλλους:

- Αντί να αφήσωμεν τον Ιωσήφ να πεθάνη μέσα εις τον λάκκον που τον ερρίξαμεν, δεν είναι καλύτερα 
να τον πωλήσωμεν εις αυτούς τους εμπόρους; Έτσι θα φύγη δια πάντα από κοντά μας και θα πάρουμε 
και μερικά χρήματα…

Αυτό άρεσε και εις τους άλλους. Σε λίγο έγινε η συμφωνία με τους εμπόρους και ο Ιωσήφ, πουλημένος 
από τους αδελφούς του δια λίγα χρήματα, ωδηγείτο από τους ξένους εκείνους δια μια χώρα άγνωστη σ’ αυτόν, 
την Αίγυπτον. Τα δάκρυά του και αι παρακλήσεις του δεν συγκίνησαν ούτε τώρα τις φθονερές ψυχές των 
αδελφών του.

Τώρα, όμως ένα ζήτημα σοβαρό παρουσιάσθηκε εις τα αδέλφια του Ιωσήφ. 
- Τι θα πούμε – έλεγαν- εις τον πατέρα μας δια τον Ιωσήφ; Βέβαια αυτός θα ζητήση να μάθη τι έγινε ο 

υιός του.
Αλλά δεν άργησαν να βρούνε την λύσιν. Σφάζουν ένα κατσίκι και εις το αίμα του βουτάνε το ωραίον 

φόρεμα του Ιωσήφ. Και έπειτα ματωμένο και σχισμένο όπως το έκαμαν, το πηγαίνουν και το παρουσιάζουν 
εις τον πατέρα των και του λέγουν:

- Βρήκαμε εκεί εις την ερημιά αυτό το φόρεμα γεμάτο αίματα. Μήπως είναι το φόρεμα του Ιωσήφ;
Το κυτάζει καλά ο Ιακώβ και … κόντεψε να μείνη ξερός από την λύπην του! Επείσθηκε ότι αυτό ήταν το 

φόρεμα του αγαπημένου του Ιωσήφ και άρχισε να κλαίη απαρηγόρητα.
Αχ το παιδάκι μου, τον Ιωσήφ! Κάποιο άγριο θηρίο τον έφαγε! Αχ, παιδί μου, ο θάνατός σου θα με φέρη 

και εμένα γρήγορα εις τον τάφον!…
Και έκλαιγε, έκλαιγε ο καϋμένος ο Ιακώβ, ενώ τα μοχθηρά παιδιά του, που δεν λυπήθηκαν ούτε τον 
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αδελφόν των, ούτε τον πατέρα των, έκαναν πως δεν ήξεραν τίποτε! Έκαναν μάλιστα ότι είναι και αυτοί 
λυπημένοι.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Εις όλη αυτή την ιστορία που σας διηγήθηκα, παιδιά, τι σας κάμνει ιδιαιτέρα εντύπωσι; - (Η κακή 

συμπεριφορά των αδελφών του Ιωσήφ) – Εις ποίας περιστάσεις έδειξαν την κακή αυτή συμπεριφορά; - (1) 
άκουσαν με πολύ δυσαρέσκεια τα όνειρα του Ιωσήφ 2) δεν τον υπεδέχθησαν με αγάπη, όταν επήγε να τους 
συναντήση 3) τον έρριξαν εις τον λάκκον δια να πεθάνη και 4) τον επούλησαν εις στους ξένους εμπόρους) 
Καταλαβαίνετε τι ήταν εκείνο που τους έκανε να φέρονται έτσι εις τον αδελφόν τους; - (Η ζήλεια, ο φθόνος) 
– Και διατί τον εφθονούσαν; - (…) – Βλέπετε λοιπόν πού μπορεί να οδηγήση τον άνθρωπο η ζήλεια και ο 
φθόνος; Δι’ αυτό, ποίον δίδαγμα πρέπει να πάρουμε απ’ την σημερινή μας ιστορία;

Δίδαγμα: Δεν πρέπει να φθονώμεν τους άλλους.

Ρητόν: «Απόθεσθε πάσαν κακίαν… και φθόνος» (Α΄ Πέτρου Β΄.1)

Εμείς, παιδά, μήπως είμεθα ένοχοι εις το αμάρτημα του φθόνου; - (…) – Εις ποίας περιστάσεις φθονεί 
ο ένας τον άλλον; - (Όταν ο άλλος προοδεύη, όταν ευτυχή. Ο αμελής μαθητής φθονεί τον επιμελέστερον, ο 
πτωχός τον πλουσιώτερον κ.λ.π.) – Πώς πρέπει να σκεπτώμαστε; ότι ο Θεός δίνει διάφορα χαρίσματα εις τον  
καθένα, όπως εκείνος κρίνει καλύτερα. Ότι, αν έχη ο άλλος ένα καλό, δεν απαγορεύεται να προσπαθήσω και 
εγώ να το αποκτήσω με δίκαια μέσα, χωρίς όμως να ζηλεύω, εάν εκείνος το έχη εγώ δε δεν το έχω. Το δε 
σπουδαιότερον, πρέπει να παρακαλούμε τον Θεόν νας μας ελευθερώση από τον φθόνον.
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