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1. Kévék és csillagok 

Mózes első könyve 37. fejezet, 5-11. versek 

Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta 
nekik: 

– Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam! Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém 
fölkelt, és állva is maradt, a ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. 

Testvérei azt mondták neki:  
– Talán király akarsz lenni fölöttünk? Vagy uralkodni akarsz rajtunk?  
És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte 

testvéreinek. Ezt mondta:  
– Már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és tizenegy csillag. 
Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta neki:  
– Micsoda álmot álmodtál? Talán bizony járuljunk eléd, anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre 

boruljunk előtted?!  
Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei. Apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. 
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2. József álmokat fejt meg a börtönben 
 

Mózes első könyve 40. fejezet, 1-23. versek 
 

Ezek után történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezett uruk, az egyiptomi király 
ellen. Megharagudott azért a fáraó a két főemberre, a főpohárnokra és a fősütőmesterre. Őrizetbe vétette 
őket a testőrparancsnok házában, abban a börtönben, ahol Józsefet fogva tartották. 

A testőrparancsnok Józsefet rendelte melléjük, hogy szolgálja ki őket. Jó ideig maradtak őrizetben. 
Egyszer álmot álmodtak mindketten, az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akiket a börtönben 

fogva tartottak. Mindegyiknek az álma ugyanazon az éjszakán volt, és mindegyik álomnak megvolt a maga 
jelentése. Amikor reggel bement hozzájuk József, látta rajtuk, hogy izgatottak. 

Megkérdezte a fáraó főembereit, akik vele voltak őrizetben ura házában:  
– Miért olyan szomorú ma az arcotok?  
Ők azt felelték neki:  
– Álmot álmodtunk, de nincs, aki megfejtse.  
József ezt mondta nekik:  
– Istennél van a megfejtés. Beszéljétek csak el nekem!  
A főpohárnok elbeszélte az álmot Józsefnek, és ezt mondta neki:  
– Álmomban egy szőlőtő volt előttem. A szőlőtőn három vessző volt. Alighogy kihajtott, már ki is virágzott, 

és fürtjein megértek a szemek. Kezemben volt a fáraó pohara. Fogtam a szőlőszemeket, belefacsartam a fáraó 
poharába, és a poharat a fáraó kezébe adtam.  

József ezt mondta neki:  
– A megfejtés a következő: A három vessző három nap. Három nap múlva fölemel téged a fáraó, 

visszahelyez a hivatalodba, és te adod a poharat a fáraó kezébe a régi rend szerint, amikor a pohárnoka voltál. 
De ne feledkezz meg rólam, amikor jó dolgod lesz, és légy hozzám hűséges: említs meg engem a fáraónak, és 
vitess ki ebből a házból! Mert galádul raboltak el engem a héberek földjéről, és itt sem csináltam semmi 
rosszat, mégis tömlöcbe vetettek.  

Amikor a fősütőmester látta, hogy milyen jó a megfejtés, ezt mondta Józsefnek:  
– Nekem meg álmomban három kosár kalács volt a fejemen. A felső kosárban mindenféle sütemény volt, 

ami a fáraónak készült, és a madarak ették azokat a fejemen levő kosárból.  
József ezt mondta válaszában:  

– A megfejtés a következő: A három kosár három nap. Három nap múlva fölemel téged a fáraó, de fára 
akasztat, és madarak eszik le a húsodat.  

Harmadnap születésnapja volt a fáraónak, lakomát rendezett minden szolgájának, és fölemelte a 
főpohárnokot és a fősütőmestert szolgái jelenlétében: a főpohárnokot visszahelyezte pohárnoki tisztségébe, és 
ő adhatta a poharat a fáraó kezébe, a fősütőmestert pedig felakasztatta, ahogyan az álmukat megfejtette 
József.  

De a főpohárnok nem gondolt Józsefre, megfeledkezett róla. 
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3. József megfejti a fáraó álmát 
 

Mózes első könyve 41. fejezet, 1-36.versek 
 

Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó ezt álmodta:  
Ott állt a Nílus mellett. A Nílusból hét szép és kövér tehén jött ki, és legelt a sás között. De hét másik tehén 

is jött ki utánuk a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak, és odaálltak a többi tehén mellé a Nílus partján. 
A rút és sovány tehenek megették a hét szép és kövér tehenet.  

Ekkor fölébredt a fáraó. Ismét elaludt, és másodszor ezt álmodta:  
Hét kövér és szép kalász nőtt egy száron. De hét sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is sarjadt utánuk. A 

sovány kalászok elnyelték a hét kövér és telt kalászt. Ekkor fölébredt a fáraó, és rájött, hogy álmodott.  
Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden 

bölcsét, és elbeszélte nekik a fáraó az álmát. De senki sem tudta megfejteni a fáraónak. Ekkor a főpohárnok így 
szólt a fáraóhoz:  

– Be kell ma vallanom, hogy vétkes vagyok. Amikor a fáraó megharagudott szolgáira, és őrizetbe vétetett 
engem és a fősütőmestert a testőrparancsnok házában, álmot álmodtunk ugyanazon az éjszakán, én is meg ő 
is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése. Volt ott velünk egy héber ifjú, a 
testőrparancsnok szolgája. Elbeszéltük neki álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, 
mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk: engem visszahelyeztek hivatalomba, amazt pedig fölakasztották.  

Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és 
bement a fáraóhoz. A fáraó ezt mondta Józsefnek:  

– Álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg 
tudod fejteni. 

József így felelt a fáraónak:  
– Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára.  
A fáraó így szólt Józsefhez:  
– Álmomban a Nílus partján álltam. A Nílusból hét kövér és szép tehén jött ki, és legelt a sás között. De hét 

másik tehén is kijött utánuk, amelyek nagyon hitványak, rútak és soványak voltak. Egész Egyiptom földjén nem 
láttam hozzájuk fogható rútakat. A sovány és rút tehenek megették az előbbi hét kövér tehenet. Bár a 
gyomrukba kerültek, nem lehetett észrevenni, hogy a gyomrukba kerültek, mert a külsejük ugyanolyan rút volt, 
mint azelőtt. Akkor fölébredtem. Azután azt láttam álmomban, hogy hét telt és szép kalász nőtt egy száron. De 
hét száraz, sovány és a keleti szélben kiaszott kalász is sarjadt utánuk. A sovány kalászok elnyelték a hét szép 
kalászt. Elmondtam ezt a jövendőmondóknak, de senki sem tudta megfejteni. 

Ekkor József így szólt a fáraóhoz:  
– A fáraó két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. A hét szép 

tehén hét esztendő. A hét szép kalász is hét esztendő. Az álom egy és ugyanaz. A hét sovány és rút tehén, 
amelyek utánuk jöttek ki, szintén hét esztendő. A hét üres, a keleti széltől kiaszott kalász az éhség hét 
esztendeje lesz. Erről mondtam a fáraónak, hogy Isten megmutatta a fáraónak, mit fog cselekedni. Hét 
esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén. De az éhínség hét esztendeje következik utánuk, 
amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az országot. Nem is fogják 
tudni, hogy bőség volt az országban, az utána következő éhínség miatt, olyan súlyos lesz az. Azért ismétlődött 
meg kétszer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten. Most azért 
szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó: rendeljen az 
ország fölé felügyelőket, és szedessen ötödöt Egyiptom országában a bőség hét esztendejében. Gyűjtsenek 
össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák föl a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt 
őrizzék az élelmet a városokban. Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség hét esztendejében, 
amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején. 


