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„15Amikor látták József bátyjai, hogy apjuk meghalt, ezt 
mondták: Hátha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti 
nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövet-
tünk!16Ezt üzenték tehát Józsefnek: Apád megparancsolta 
nekünk halála előtt: 17Ezt mondjátok Józsefnek: Kérünk, bo-
csásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követ-
tek el ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik 
atyád Istenének a szolgái! József sírva fakadt, amikor ezt el-
mondták neki. 18Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak 
előtte és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! 19De József így szólt 
hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én? 20Ti rosszat 
terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy 
úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét meg-
tartsa. 21Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és 
gyermekeiteket! Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan be-
szélt velük.” I Móz 50,15-21 
 
 

 

 

 

Szeretett Gyülekezet! 
 

Azok, akik az elmúlt hetekben olvassák útmutatónkat, il-

letve a Bibliát, nyomon követhették estéről-estére Mózes 1. 

könyvét, valamint József történetét. Akik ismerik József életét a 

szentírási tudósítás alapján, azt, hogy honnan indult, milyen élete 

volt, milyen volt a viszonya testvéreivel, szüleivel, milyen volt a 

habitusa, személyisége, azok észrevehették, hogy milyen nagy 

változáson ment keresztül ez az ember. Isten hogyan formálta az 

ő életét, hogyan vette kezébe az ő személyiségét, hogyan alakí-

totta sorsát. Járt meg mélységeket és magasságokat, voltak örö-

mök és bánatok, küzdelmek, kísértések, bukások és voltak sike-

rek és áldások. Nem egy sikertörténettel állunk szemben, mert a 

Szentírás nem a sikertörténetek könyve, nem bestseller, nem hő-

sökről szól, hanem Isten munkájáról, amely hatással van embe-

rek életére. A hívő élet sem sikertörténet, hanem az, hogyan mu-

tatkozik meg Isten munkája, hatalma, formálása emberek életé-

ben. Aztán amikor az ember teret enged Isten munkájának, akkor 

ott áldást lehet megtapasztalni, ha az ember óembere kerül elő-

térbe, ott pedig küzdelmekkel, kudarcokkal, nehézségekkel talál-



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                                                                                                „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

 

 

ja magát szemben. József életében - családon belül - rengeteg 

konfliktusok zajlott, nehezen tudta kezelni azt a feladatot, ame-

lyet Isten reábízott, sokszor nem volt bölcs, voltak helyzetek, 

mikor kérkedett azzal, amit kapott, nem használta bölcsen az el-

hívást, a megbízást, s ez feszültséget teremtett a családban. Más 

az a József, aki a 37. fejezetben megszólal, s más az a József, aki 

ennek a történetnek a végén beszél. Nézzük csak meg! A 37. fe-

jezetben József minden egyes megszólalása feszültséget eredmé-

nyezett, gyűlöletet keltett testvéreiben. Felolvasott történetünk-

ben pedig már azt olvassuk, hogy „szívhez szólóan beszélt ve-

lük”. Micsoda nagy változás! De honnan jött ez a változás? A 

kor? Bölcsebb, tapasztaltabb lesz az ember? Az idő bölcsebbé 

tette Józsefet? Természetesen lehet egy ilyen apró, nuansznyi 

vetülete is a dolgoknak, de a magyarázat nem ez lesz. Hányszor 

találkozom idősebb emberekkel, akik oly nagy csacskaságokat 

tudnak mondani, tenni. Nem igaz az az állítás, hogy minél idő-

sebb az ember, annál bölcsebb.  Idős korban is mennyi visszafor-

díthatatlan fájdalmat tudunk magunknak és másoknak is okozni. 

A bölcsesség nem korfüggő. A változás nem korhoz van kötve. 

Vannak, akik már fiatalon bölcsen tudnak élni, szólni, tenni, s 

vannak, akik idősebb korban is bölcstelenül és esztelenül élik az 

életüket. Mégis, hogyan változhat meg, formálódhat át az ember? 

Mi az, ami megváltoztathatja az ember életét? Az első válasz az, 

amit a Szentírás mond: „10A bölcsesség kezdete az ÚRnak fé-

lelme” Péld 9,10. József engedte, hogy Isten vezesse és formálja 

az életét. És ez a nagy különbség József és a testvérei között. 

 

Hogy viselkednek a testvérek? 

 

- Hazugságban élnek hosszú éveken keresztül 

- Végignézik édesapjuk szenvedését, gyermeke elvesztésé-

nek tudatában ringatják 

- Nem találnak a megbánás útjára 

 

Hogy viselkedik József? 

 

- „2De az ÚR Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, 

és egyiptomi urának a házában élt. 3Látta az ura, hogy 

vele van az ÚR, és mindazt eredményessé teszi az ÚR, 

amihez hozzáfog.” I Móz 39,3 Engedelmességben jár. 
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Nem maga irányítja sorsát, nem a „maga szerencséjének a 

kovácsa”, hanem mindenben Istenre bízza magát és ebben 

mutatkozik meg az áldás.  

- Nem hánytorgat, nem forral bosszút, nem vesz revansot, 

hanem látja Isten munkáját abban, hogy emberek rosszat 

terveztek ellene, de Istennek volt hatalma jóra fordítani. 

Nem panaszkodik, nincs benne gyűlölet. Tud megbocsáta-

ni, elengedni. 

- Amikor Isten formál egy embert, akkor ott háttérbe kerül a 

régi, az ó, az emberi természet és Isten formálásnak hatá-

sára lesz új szív, új élet, új természet („hogy általuk isteni 

természet részeseivé legyetek ” I Pt 1,4).  

- A testvéreknek megmaradt a régi természetük, mert most 

is hazudnak („15Amikor látták József bátyjai, hogy ap-

juk meghalt, ezt mondták: Hátha József bosszút forral 

ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit 

vele szemben elkövettünk!16Ezt üzenték tehát József-

nek: Apád megparancsolta nekünk halála előtt: 17Ezt 

mondjátok Józsefnek: Kérünk, bocsásd meg testvéreid 

hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened!). 

Hazugságban életek és most is hazugságban vannak, mert 

nem változott a természetük, az életük. Ilyen az, amikor 

valaki Isten nélkül él. 

 

Engedjük, hogy Isten formáljon, mert Neki van hatalma régi 

megromlott természetünket elvenni, új szívet, új lelket adni, 

bölccsé tenni, változást előidézni. Engedjük, hogy Ő vezessen… 


