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 17. Ze svých synů měl Jakub nejraději Josefa 

 
Jakub měl ze svých dvanácti synů nejraději Josefa, kterému daroval 

plášť. Josef míval zvláštní sny. Bratři Josefovi záviděli a nejraději by 

ho zabili. 
 

Josef byl jedním z Jakubových synů. Měl deset starších a jednoho malého 

bratříčka, kterého pojmenoval Benjamín. Toho měl Jakub velmi rád, ale 

Josefa měl nejraději. Nejen proto, že se narodil, když už byl Jakub starý, ale 

také kvůli jeho moudrosti a mimořádné dobrotivosti. Dá se říci, že mu 

nadržoval a trochu ho i rozmazloval. Jednoho dne mu například daroval 

překrásný pestrobarevný plášť, který mu sahal až ke kotníkům. Když si jej 

Josef oblékl, vypadal jak princ. Malý Benjamín zůstával skoro vždycky 

doma s tatínkem. I Josef pobýval často doma. Ostatních deset bratří páslo 

v polích ovce, krávy a jiný dobytek. Někdy jim při tom pomáhal i Josef. Ale 

u bratří se mu moc nelíbilo, protože se k němu většinou nechovali pěkně. 

Záviděli mu. Víš proč? Není divu. Protože dostal pěkné šaty, a oni ne. Jindy 

se proto, že provedli něco zlého a Josef to pověděl tatínkovi. Bratři Josefa 

nenáviděli, dokonce se s ním nechtěli bavit. 

Josef měl zvláštní dar: uměl vykládat sny, ve kterých Hospodin odkrýval, 

co se stane v budoucnosti. Josefovi se například ve snu zdálo, že na poli 

stavěli s bratry snopy z posečeného obilí. Josefův snop stál pěkně zpříma a 

snopy bratří se mu klaněly až k zemi. V dalším snu se slunce, měsíc a 

jedenáct hvězd klanělo před jeho hvězdou. Když Josef bratřím vyprávěl o 

těchto snech, zlostně na něj doráželi: ,,To nám chceš rozkazovat jako král? 

To se ti budeme muset klanět a poslouchat příkazy? Jsi namýšlený snílek.“ 

Jejich nenávist k Josefovi rostla a nejraději by byli, kdyby jim bratr zmizel 

z očí. Josef za to ale mohl i sám, moc se totiž před bratry vytahoval a 

předváděl. Rád zneužíval toho, že ho má tatínek nejraději. Kdyby se bratří 

nebáli tatínka Jakuba, klidně by se odvážili Josefa i zabít. 
 

Úkol:  

V každé rodině se musíme učit k sobě hezky chovat a nezapomínat, že 

každý člen rodiny je stejně důležitý. Každému člověku dal Pán Bůh jiné 

dary a jiné schopnosti. Josef uměl vykládat sny, jeho bratři zase dobře 

pást ovečky. Každý od Pána Boha dostal jiné dary. I my zjišťujeme, že 

dětem, se kterými se setkáváme například ve školce, škole, našim 

sourozencům jde něco lépe než nám. Umějí například krásně kreslit, jiný 

dobře běhá, další dokáže druhé, když jsou smutní, rozesmát. Každý umí 



něco jiného. I když jsme rozdílní, musíme se mít rádi a nevytahovat se 

jeden druhého. Dokázal bys vyjmenovat, v čem jsou šikovní tví sourozenci 

a kamarádi? 


