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Az itt következő 25 tanulság eredetileg öt különböző bejegyzés formájában látott 
napvilágot az Infaustus 2.0 blogon. Az 1Móz 37-50. fejezetek alapján azokat a 
következtetéseket tartalmazza, melyek megfogalmazódtak bennem e fejezetek 
olvasása közben a reggeli csendesség során. Most összegyűjtve, egyben olvashatók 
ezek a tanulságok, melyek saját hitéletünkre is pozitív hatással lehetnek.  
 

* * * 
 
1. A mennyei Atyával való szoros kapcsolatunk nem mindenkinek fog tetszeni 
(1Móz 37:1-5). József és az apja között szoros és bensőséges kapcsolat volt. Olyan 
kapcsolat, melyet a testvérei nem mondhattak magukénak. Ezért féltékenységükben 
megharagudtak Józsefre és meggyűlölték őt. Ha szoros és személyes kapcsolatban 
vagyunk Istennel, az sem a világnak, sem az áltestvéreknek nem fog tetszeni, és 
hasonló reakciókra számíthatunk, mint amelyekkel József szembesült. 
 
2. Ha távol tartjuk magunkat a testvéri közösségtől, egyszer csak azt fogjuk 
észre venni, hogy egyedül maradtunk (1Móz 37:13-17). József nem végezte 
együtt a nyáj őrzésének és legeltetésének munkáját a testvéreivel. Amikor a 
keresésükre indult, épp ezért nem találta meg őket. Csak azt tudta, hol volt az utolsó 
táborhelyük, de mivel nem volt velük együtt, ezért nem tudta, merre indultak tovább. 
Ugyanígy működik a gyülekezeti közösség és Isten munkája is. Ha távol tartjuk 
magunkat tőle, egyszer csak azt vesszük észre, hogy az Úr munkája tovább haladt, 
mi pedig egyedül maradtunk. 
 
3. Isten minden nehézségben velünk van (1Móz 39:2). Józsefet kútba dobták, 
majd utazó kereskedőknek adták el, végül pedig Egyiptomba került rabszolgaként, és 
még a börtönt is megjárta. Mégis ezt írja róla a Biblia: “De az Úr Józseffel volt” (1Móz 
39:2, vö. 1Móz 39:21). Bármilyen nehézséggel kelljen is szembenéznünk, biztosak 
lehetünk abban, hogy Isten velünk van. Erre tesz nekünk ígéretet az Ószövetség és 
az Újszövetség egyaránt: 
 

 “Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem 
vagy” (Zsolt 23:4). 

 “…és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20). 
 
4. Az Istennel való kapcsolatom mások számára is áldást eredményez (1Móz 
39:5). József kapcsolatban volt Istennel, hiszen álmokat kapott tőle, melyek később 
beteljesedtek. Ezen kívül törekedett arra is, hogy engedelmeskedjen az Úrnak, és 
semmi olyat na kövessen el, ami ellentétes lenne az akaratával. Ez a szoros 
kapcsolat pedig nyilvánvaló volt mások előtt is, és áldást jelentett a környezetének is. 
Ha mi is személyes kapcsolatban vagyunk Istennel, engedelmeskedünk neki és a 
kapcsolatunkat ápoljuk vele (bibliaolvasás, imádság, gyülekezet, szolgálat), akkor 
áldássá leszünk a környezetünknek, és általunk megismerhetik őt (Mt 5:16). 



5. Az engedelmességnek ára van (1Móz 39:9). József nem engedett a kísértésnek, 
mely Potifár felesége részéről érkezett. Nem volt hajlandó bűnt elkövetni Isten ellen, 
hanem kitartott az iránta való engedelmességben. Ennek “áldása” pedig az lett, hogy 
börtönbe került. Ha Istennek engedelmeskedünk, akkor időnként mi is szembesülni 
fogunk majd azzal, hogy emberileg nézve nehéz helyzetbe kerülünk. De életünk 
forgatókönyvét az Úr írja, ezért nem kell tartanunk attól, hogy a pillanatnyi negatív 
fordulatok hatással lesznek a boldog befejezésre. A mi dolgunk, hogy 
engedelmeskedjünk Istennek, bármi is legyen az ára. 
 
6. Saját megtapasztalásaink felkészítenek a szolgálatra minket. “Józsefet 
rendelte melléjük, és szolgált nekik” (1Móz 40:4). Józsefet igazságtalanul 
megvádolta Potifár felesége, ami miatt börtönbe került. Nem sokkal később a fáraó 
két tisztviselője is ugyanebbe a börtönbe került, a börtön felügyelője pedig Józsefet 
rendelte melléjük, hogy szolgáljon nekik. József a saját tapasztalatai alapján 
megfelelő személy volt, hogy ezt a szolgálatot elvégezhesse, és segítségükre 
lehessen nekik az új helyzet elfogadásában és feldolgozásában. Bizonyos esetekben 
Isten azért enged meg nehézségeket az életünkben, mert általuk felkészít minket, 
hogy a “sorstársaink”, a hasonló helyzetbe került embertársaink felé szolgáljunk, és 
bátorítani, vigasztalni, segíteni tudjuk őket. 
 
7. Ne magunkra, hanem Istenre irányítsuk mások figyelmét. “A megfejtés nem 
Isten dolga-e?” (1Móz 40:8). “Nem én, hanem Isten jelenti meg, ami a fáraónak 
javára van” (1Móz 41:16). Miközben megfejtette a börtönbe vetett tisztviselők és a 
fáraó álmát, nem magának szerzett ezzel érdemet, nem magának tulajdonította a 
dicsőséget. Minden esetben Istenre irányította az egyiptomiak figyelmét. Amikor 
valamit tudunk tenni a világiakért, akik még nem ismerik Istent, akkor mi se 
magunkat helyezzük előtérbe, hanem irányítsuk a tekintetüket az Úrra, hogy a mi 
tetteinken keresztül őt láthassák meg. 
 
8. Isten határidő naplóját nem mi vezetjük. “És nem emlékezék meg a főpohárnok 
Józsefről, hanem elfelejtkezék róla” (1Móz 40:23). József megfejtette a főpohárnok 
álmát — miszerint három nap múlva visszakerül hivatalába. Arra számított, hogy 
három nap múlva ő is kiszabadul majd a börtönből, mert a tisztviselő szót emel az 
érdekében a fáraónál (1Móz 40:14). Ő azonban megfeledkezett róla, és még további 
két évet kellett a börtönben töltenie (1Móz 41:1). Az időzítés nem a mi kezünkben 
van, és nem mi határozzuk meg, hogy Isten mit és mikorra munkáljon ki az 
életünkben. A saját határidőnaplóját nem mi töltjük ki, hanem ő maga. Jézus is erre 
tanított: “Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga 
hatalmába helyezett” (ApCsel 1:7). A mi dolgunk az, hogy türelmesen várjunk 
Istenre, és közben végezzük azt a munkát, amellyel megbízott (lásd Jézus szavainak 
folytatását az ApCsel 1:8-ban). 
 
9. Az életünk az átélt nehézségek ellenére is lehet jó bizonyság. “Én pedig azt 
hallottam rólad…” (1Móz 41:15). “Találhatnánk-e ehhez hasonló férfit, akiben az 
Isten Lelke van?” (1Móz 41:38). A nehézségek ellenére is olyan életet tudott élni 
József, amelyről mások jó véleménnyel voltak, s amelynek híre ment. 
Keresztényként arra lettünk elhívva, hogy jó bizonyság legyünk mások előtt: “…hálát 
adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek 
az egész világon híre van” (Róm 1:8). 



10. Ha hűségesek vagyunk, többet bíz ránk Isten. “És monda a fáraó Józsefnek: 
Mivelhogy Isten mindezeket neked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és 
bölcs ember. Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra 
hallgasson, csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá” (1Móz 41:39-40). József 
Potifár házában és a börtönben is hűségesen végezte a munkáját, melyet Isten 
rábízott. A hűség eredménye pedig az lett, hogy mostanra a második 
leghatalmasabb ember lett Egyiptomban közvetlenül a fáraó után. De erre a mostani 
kihívásra a korábbi szolgálatai és nehézségei, melyeket átélt, felkészítették és 
alkalmassá tették. Ha hűségesek vagyunk a kevésen, Isten többet bíz ránk (vö. Mt 
25:21, 23). 
 
11. Ne hozzunk elhamarkodottan döntéseket. “Amint meglátá József az ő bátyjait, 
megismeré őket, de idegennek mutatá magát hozzájuk” (1Móz 42:7). Érzelmileg 
rendkívül felkavaró lehetett Józsefnek az, hogy hosszú évekkel később ismét 
találkozott testvéreivel — azokkal, akik féltékenyek voltak rá, gyűlölték őt, kútba 
dobták, és akik miatt Egyiptomba került. Első indulatai alapján valószínűleg olyan 
dolgokat tett volna, melyeket később megbán. Azonban igyekezett higgadt maradni, 
és megfontoltan cselekedni. Ezt írja a Biblia: “Annak okáért fogságban tartá őket 
harmadnapig. Harmadnap pedig monda nekik József…” (1Móz 42:17-18). Három 
napot várt, mielőtt bármit is mondott vagy tett volna. Átgondolta, hogy mit tegyen, és 
nem elhamarkodottan, első felindulása alapján cselekedett. 
 
12. Isten ígéretei mindig beteljesednek. “József pedig az ország kormányzója vala, 
és ő árulja vala a gabonát a föld minden népének. Eljutának azért a József bátyjai, 
és arccal a földre borulának őelőtte… És megemlékezék József az álmokról, 
amelyeket azok felől álmodott vala” (1Móz 42:6, 9). József évekkel korábban 
álmodott arról, hogy a testvérei meghajolnak előtte és tisztelni fogják őt. Ezen ígéret 
beteljesedésére sok-sok időt kellett várnia, de végül megvalósult. Amit Isten megígér 
és kijelent, az mindig meg is történik — még akkor is, ha az időzítése nem olyan, 
mint amilyenre mi számítunk. 
 
13. Lássuk meg Istent a körülményeink mögött is. József testvérei a haza vezető 
úton észreveszik, hogy a zsákjukban benne van a pénzük, és felteszik a 
kérdést: “Micsoda ez, amit Isten cselekedett velünk?” (1Móz 42:28). Nem a 
véletlenben hisznek, hanem Istenben, aki sokszor számunkra fel nem fogható módon 
cselekszik. De valójában ő az, aki a történések mögött felfedezhető. Ezt erősítik meg 
József egyiptomi szolgájának a szavai is: “Legyetek békén, ne féljetek! A ti Istenetek 
és a ti atyátok Istene adta nektek azt a kincset zsákjaitokba” (1Móz 43:23). 
 
14. Az Istennel való kapcsolat többet ér az emberi protekciónál. Jákób ezzel az 
áldással bocsátja el gyermekeit másodszor is Egyiptomba: “A mindenható Isten [héb. 
El Shaddáj] pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál” (1Móz 43:14). Az 
Istennel való kapcsolat többet ér bármilyen emberi protekciónál vagy közbenjárásnál. 
Ha Istenben bízunk, ő fogja az előttünk álló utat egyengetni: “Bizodalmad legyen az 
Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál! Minden te 
utaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te utaidat” (Péld 3:5-6). 
 
15. Isten a rosszat is jóra tudja fordítani. Amikor József felfedte kilétét testvérei 
előtt, így szólt hozzájuk: “És most ne bánkódjatok és ne bosszankodjatok azon, hogy 
engem ide eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten 



tielőttetek” (1Móz 45:5). József még élete legnagyobb tragédiájában is meglátta Isten 
tervét és munkáját. Felismerte, hogy az a rossz, ami vele történt, egy nagyobb jó 
érdekében történt: “Az Isten küldött el engem tielőttetek, hogy műveljem a ti 
megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. 
Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten…” (1Móz 45:7-8). Saját 
életünkben is jó megtanulnunk, hogy elhiggyük Pál apostol szavait: “Tudjuk pedig, 
hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van” (Róm 8:28). 
 
16. Engedelmeskednünk kell a felső hatalmaknak. Bár József a második ember 
volt Egyiptom földjén hatalomban és méltóságban, elfogadta maga fölött a fáraó 
uralmát és tekintélyét. Ezt írja az Ige: “…és ada nekik József szekereket a fáraó 
parancsolata szerint” (1Móz 45:16-21). A fáraó parancsolata szerint — vagyis 
követte az éppen uralkodó király utasításait. Függetlenül attól, hogy egyet értett-e a 
politikájával és vallásával, elismerte, hogy földi szinten ő az ország vezetője. Pál 
ugyanezt kéri tőlünk a római levelében: “Minden lélek engedelmeskedjék a felső 
hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely 
hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek” (Róm 13:1). Mindaddig, amíg 
törvényeik nem ellentétesek Isten törvényével, engedelmességgel tartozunk a 
vezetőinknek. 
 
17. Értékeljük jobban a gazdagságnál a lelki kincseket. Jákóbhoz visszatértek a 
gyermekei, és elmesélték neki, hogy József él. Megmutatták neki mindazt a kincset, 
melyet fia ajándékul küldött neki Egyiptomból, ő mégis ezt felelte: “Elég nekem, hogy 
József, az én fiam még él” (1Móz 45:28). Nem kápráztatta el a szemét e világ 
gazdagsága, így felismerte a valódi értéket. A materiális javak csak ideig-óráig 
tesznek boldoggá, aztán rájuk ununk, elhasználódnak, elrabolják őket. A lelki kincsek 
(a kapcsolatok) azonban örökké megmaradnak. A legfontosabb kincsünk pedig az 
Istennel való kapcsolatunk, hiszen Isten ezen keresztül az egész örökkévalóságban 
áldását adja majd ránk. 
 
18. Adjunk hálát Istennek a jóért. “Elindula azért Izrael minden hozzátartozóival, és 
méne Beérsebába; és áldozék áldozatot az ő atyja, Izsák Istenének” (1Móz 46:1). 
Jákóbot öregségében a legnagyobb öröm érte, melyet csak el tudott képzelni: 
halottnak hitt gyermekét visszakapta. Erre válaszul pedig áldozatot mutatott be 
Istennek, hogy kifejezze a háláját. Amikor jó dolgok történnek az életünkben, ne 
feledjünk érte hálát adni Istennek. Ezzel arról teszünk bizonyságot, hogy a jót és a 
rosszat egyaránt az Úr kezéből fogadjuk, és akkor sem feledkezünk meg róla, ha 
éppen jól megy a sorunk (vö. Jób 2:10). 
 
19. Mindig járjunk Istennel. Isten ezzel bátorította Jákóbot: “Én vagyok az Isten, a 
te atyádnak Istene… Én lemegyek veled Egyiptomba, és én bizonnyal fel is 
hozlak” (1Móz 46:3-4). Jákób nagy változás előtt állt, de bizonysága volt arról, hogy 
az Úr vele van. Életünk nagy változásai és döntései előtt fontos meggyőződnünk 
arról, hogy velünk van Isten, és hogy a terveink egyeznek az ő akaratával. Járjunk 
mindig Istennel, és nélküle soha, sehová egy tapodtat se tegyünk. 
 
20. A kapcsolatok az egymáshoz való közeledéssel állíthatók helyre. József és 
az apja hosszú évek óta nem találkoztak egymással. A két félről ezt írja a Biblia: 
 

 Jákób: “Elindula azért Izrael…” (1Móz 46:1). 



 József: “És befogata József az ő szekerébe, és és eleibe méne 
Izraelnek…” (1Móz 46:29). 

 
Mindkét fél közeledett egymáshoz, és út közben találkoztak egymással. Egy régen 
megtört kapcsolat helyreállásához az szükséges, hogy mindkét fél közeledjen a 
másikhoz, és “középen” találkozzanak. Mindkét fél hozzon áldozatot a másikért és 
mozduljon ki abból az állapotból, mely megtartja köztük a távolságot. 
 
21. Nem mindegy, hogyan gondolkodunk a gyermekeinkről. Jákób megkérdezte 
Józsefet arról, hogy ki Efraim és Manassé, és József így felelt: “Az én fiaim, kiket 
Isten itt adott nekem” (1Móz 48:9). A gyermek ajándék Istentől, és nem a szülők 
produktuma. Néhai lelkipásztorom ezt így fogalmazta meg: “Az ember maximum 
kisszéket tud csinálni, de gyereket nem.” Az Úr ajándékba adja a gyermekeket, hogy 
jól sáfárkodjunk velük, és megismertessük velük Teremtőjüket, akinek életüket 
valóban köszönhetik. “Íme, az Úrnak öröksége a fiak, az anyaméh gyümölcse 
jutalom” (Zsolt 127:3). Örökség, jutalom — tudsz így gondolni gyermekeidre? 
 
22. Szülők, legyünk jó bizonyság gyermekünk előtt! Jákób e szavakkal tett 
bizonyságot Józsefnek és unokáinak: “Az Isten, akinek előtte jártak az én atyáim, 
Ábrahám és Izsák; az Isten, aki gondomat viselte, amióta vagyok, mind e napig…, ki 
megszabadított engem minden gonosztól” (1Móz 48:15-16). A legnagyobb áldás, 
amit gyermekeinknek adhatunk nem más, mint a személyes bizonyságtételünk 
Istenről. Osszuk meg velük, hogy mit tett értünk és velünk az Úr, és ezzel növeljük a 
gyermekeink belé vetett bizalmát. Így érhetjük el azt, hogy halálunk után is Istennel 
járjanak: “Íme, én meghalok, de az Isten veletek lesz…” (1Móz 48:21). 
 
23. Isten a múltunk ellenére is felhasznál minket. Az 1Móz 49. fejezetében 
olvashatjuk Jákób áldását 12 gyermekének. A 4. versből megtudhatjuk, hogy Rúben 
állhatatlan, és paráznaságával (vérfertőzésével) bűnt követett el apja ellen és Isten 
ellen. Az 5. versben pedig azt láthatjuk, hogy Simeon és Lévi erőszakos emberek, 
akik haragjukban embert öltek. Isten azonban a múltjuk és a bűneik ellenére 
használni akarta őket terve kibontakozásában. Nem az a lényeg, hogy mit tettünk a 
múltban, hanem az, hogy mit teszünk most, a jelenben — ez lesz ugyanis hatással a 
jövőnkre, és arra is, hogy Isten kezében mennyire lehetünk alkalmas eszközök 
munkája elvégzésére. 
 
24. Várjunk Isten szabadítására! “Szabadításodra várok, Uram” (1Móz 49:18). 
Szabadítás, de mitől? Betegségtől, szenvedéstől, munkanélküliségtől, függőségtől, 
kísértéstől, elnyomástól stb. Ismerjük el, hogy milyen fogságban vagyunk, mert a 
szabadulás felé ez jelenti az első lépést. Amíg nem tudjuk, hogy fogságban vagyunk, 
nem érzünk majd vágyat a szabadság után. Szabadítás, de mikor? Akkor, amikor az 
Úr jónak látja. Várjunk rá, és hagyjuk, hogy a maga tervének megfelelően 
cselekedjen. A mi dolgunk ez: “Jó várni és megadással lenni az Úr 
szabadításáig” (JSir 3:26, vö. Zsolt 46:11). Szabadítás, de kitől? Nem magunknak 
köszönhetjük, hanem Istennek. Isten pedig Úr, akinek engedelmességgel tartozunk. 
 
25. Fektessük be életünket az örökkévalóságba! József kifejezte hitét és 
reményét arra nézve, hogy a jövőben beteljesedik Isten ígérete: “Én meghalok, de 
Isten bizonnyal meglátogat titeket…” (1Móz 50:24). Istennek bizonyos ígéretei a 
távoli jövőre vonatkoznak, és nem látjuk azokat beteljesedni a saját életünkben. De 



ilyen helyzetekben is legyünk hűségesek az Úrhoz, éljünk az akaratával 
összhangban, és így alapozzuk meg azt, hogy a jövőben áldásait élvezhessük. 
Fektessük be életünket az ő munkájába, hogy az örökkévalóságban learathassuk 
ennek gyümölcseit. 
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