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JÓZSEF TRÓNJA 

Stephen Kaung: Krisztus a Teremtés könyvében, 8., befejező rész 

Ez az üzenet élőszóban hangzott el a Virginia állambeli Richmondban, az Egyesült Államokban, 

1982. februárjában. Ez az igeszolgálat az utolsó abban a nyolc részből álló sorozatban, mely 

Krisztust mutatja be nyolc személy életén keresztül Mózes első, a teremtésről szóló könyvében. 

1MÓZES 37,2-4; 39; 41,37-45 – ÉS A ZSOLTÁROK 105,17-22 

A Biblia első könyve életrajzi könyv, mert a mi Istenünket az ember érdekli. De az az ember, 

akire Ő vágyik, nem lehet akármilyen; annak az Isten szíve szerinti embernek kell lennie. A 

Teremtés könyvében nyolc olyan személy életét látjuk, akiben Isten valamilyen munkát 

végzett – Isten munkálkodásán keresztül pedig meglátjuk az Isten szíve szerinti embert. Amint 

Isten ezeknek a férfiaknak az életében munkálkodik, valami elkezd megnyilvánulni bennünk 

és rajtuk keresztül, egy-egy jel vagy ismertetőjegy mindegyikőjükön. És amikor ezeket 

egybegyűjtjük, meglátjuk azt az embert, aki megelégíti Isten szívét. 

Most pedig eljutottunk az utolsóhoz, Józsefhez. Tulajdonképpen József a beteljesülése, az 

összefoglalása annak, amit Isten az őt megelőző férfiakban végzett. József életét a trón 

szimbolizálja – József trónja. Már a kezdet kezdetén is ez volt Isten szándéka. Amikor Isten 

embert teremtett, a maga képére alkotta őt. Utána pedig azt mondta Isten az embernek: 

„Uralkodni fogsz.” Képmás és uralkodás. A képmás az életre vonatkozik; az uralom pedig 

ennek megnyilvánulására, az élet külső megélésére, az élet működésére. Sajnos, az ember 

elveszítette az isteni képmást, és ezért elveszítette az uralmat is. Isten azonban addig 

munkálkodott ezekben az emberekben, míg végül elő nem állt József. József élete a trónon 

telik – uralkodás, hatalom, tekintély, kormányzás – mert Isten képe, az Ő Fiának képmása 

helyre lett állítva. 

Az 1Péter 2,9-ben azt mondja, hogy mi, akik az Úr Jézusban hiszünk, választott nemzetség, 

királyi papság, szent nemzet, tulajdonba vett nép vagyunk, hogy hirdessük annak kiválóságát, 

aki kiszabadított bennünket a sötétségből az Ő csodálatos világosságába. A Jelenések 5-ben 

pedig azt mondja, hogy az Úr Jézus az Ő vére árán megvásárolt bennünket Istennek minden 

törzsből, minden nyelvből, népből és nemzetből; és királyokká és papokká tett bennünket 

Isten számára. Tehát minket, akik hiszünk az Úr Jézusban, nem csak megvásárolt a drága 

véren, nem csak megbocsátotta bűneinket, hanem királyokká és papokká is tett minket. Más 

szóval, mindannyiunknak királyi vér csörgedezik az ereiben. Azért születtünk újonnan, hogy 

királyok legyünk Isten számára; természetesen nem a világi értelemben vett királyok, hanem 

királyok Isten előtt. A nekünk szánt sors az uralkodás. Uralkodói élet van bennünk. 

Azonban azért, hogy uralkodhassunk, szigorú nevelésre van szükségünk. Senki sem kerülhet 

trónra, még ha királyi családba született is, ha nem részesült szigorú nevelésben. Hiszen lehet, 

hogy valaki egy királyi családba születik trónörökösként, és elrendelt sorsa az uralkodás; 

mégsem lesz képes uralkodni, ha őt sosem fegyelmezték, ha őt magát sosem nevelték. Sőt, 

egy király kiképzése sokkal szigorúbb, sokkal keményebb és sokkal fegyelmezettebb, mint 

bármilyen más hivatás esetében. 



2 
 

Amikor egyetemre jártunk, azt gondoltuk, nagyon nehéz. De gondoljunk csak egy király vagy 

királynő nevelésére, mi mindenen kell átmenniük, hogy felkészülhessenek arra, hogy 

elfoglalják a trónt! És ugyanez igaz szellemi értelemben is. A király családjába, a királyi 

családba születtünk bele. Mindannyian trónörökösök vagyunk. Mindannyian kékvérűek 

vagyunk. És ezért Istennek nagyon szigorúan kell nevelnie minket, különben nem leszünk 

alkalmasak az uralkodásra. És pontosan ezt látjuk József életében. Mivel Isten Józsefnek 

uralkodói sorsot szánt, a szenvedés egyik tűzpróbájából a másikba helyezte őt, azért, hogy 

alkalmassá válhasson arra, hogy a fáraó mellett foglaljon helyet. 

JÓZSEF AZ ATYAI HÁZBAN 

Az 1Mózes 30-ban azt látjuk, hogy Ráhel, József anyja meddő volt, ezért József nem 

természetes módon született, mint Jákób többi fia. József természetes úton, de 

természetfeletti módon született. Miért? A Biblia azt mondja: „Isten megemlékezett 

Ráhelről.” Isten megválaszolta Ráhel imádságát, megnyitotta méhét, és József megszületett. 

József Isten irgalmának és anyja imáinak következtében született. Azért, mert Ráheltől, Jákób 

szeretett feleségétől, ráadásul Jákób idős korában született, Jákób jobban szerette őt az 

összes többi fiánál. Ez azonban csak a természetes magyarázat. Efelett és ezen túl valami 

másnak is lennie kell – Józsefnek olyan volt a jelleme, olyan becsületes volt, hogy emiatt apja 

jobban szerette őt a testvéreinél. József Jákób előnyben részesített feleségétől, apja idős 

korában született. Természetes úton, de természetfeletti módon jött a világra, és mégis, ez a 

fiú olyan nemes jellemre tett szert, mely bármely földi apának megnyerte volna tetszését. 

Emiatt pedig Jákób egy színes köntöst készített neki. A színes köntösnek ujja is van, ami a 

megbecsültség szimbóluma. És az is kiderül, hogy emellett az elsőszülöttségi jogot is kifejezi. 

A régi időkben nem feltétlenül az elsőként született fiú kapta meg az elsőszülöttségi jogot. Az 

apa eldönthette, hogy ez a jog fiai közül kit illessen. Az elsőszülöttségi jog pedig nem csak azt 

jelentette, hogy kétszeres részt kap az örökségből, hanem hogy ő veszi majd át apja helyét a 

család papjaként. Ő lép be annak a szövetségnek a folytonosságába, melyet Isten 

Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött. Ezért Jákób, azaz Izráel színes köntöst készített, és 

ráadta Józsefre. Más szóval, Jákób Józsefet választotta elsőszülöttnek, és emiatt bátyjai 

meggyűlölték. Egy jó szavuk sem volt hozzá, azért, mert őt előnyben részesítette az apjuk. 

Nem megalkuvó 

Nézzük, József mennyire volt jó? A Biblia szerint, amikor tizenhét évesen a juhokat őrizte a 

bátyjaival, és a bátyjai nagyon gonosz dolgokat műveltek, akkor ő ezekről a gonoszságokról 

beszámolt az apjának. Mondhatnánk, hogy árulkodott, de nem, ő aggódott. Akkor is, ha ő volt 

az apja kedvence, akkor is, ha rossz társaságban lévő kamasz volt, jellemét ez nem rontotta 

el. A kamasz tartozni akar valahova. Valószínűleg az a természetes tendencia, hogy egy 

csoporthoz akar tartozni; az ember ilyenkor a társaival azonosítja önmagát. Ezt pedig csak úgy 

lehet, ha az ember megalkuszik, ez a természetes dolog ilyenkor. Ez a fiatalember azonban, 

aki együtt volt a testvéreivel, akik mind idősebbek voltak nála, és gonoszak voltak, nem 

alkudott meg. Ez a fiatal is szeretett volna tartozni valahova, de nem tette azt, amit rossznak 

lát. Ehelyett, annyira szívén viselte bátyjai sorsát, hogy elmondta az apjuknak mindazt, amit 

látott, nem árulkodásból, hanem hogy hátha ki lehetne igazítani őket. 
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Őszintén ártatlan 

József őszintén ártatlan volt. Istentől jövő álmokat látott. Nem volt álmodozó, de Isten 

álmokat adott neki. Megmutatta neki a sorsát, ő pedig annyira jóhiszemű volt, hogy elmondta 

ezt a testvéreinek. A bátyjai már addig is utálták, de most, hogy azt álmodta, hogy az ő kévéje 

felállt, és a többi tizenegy kéve meg azt körbevéve meghajolt előtte, még jobban 

meggyűlölték. És azt mondták: „Mi fogunk meghajolni teelőtted?” József azonban ártatlan 

volt, nem volt semmilyen mögöttes szándéka. Majd újra álmot látott, és ismét elmondta 

apjának és testvéreinek, mit álmodott. Álmában a nap, a hold és a tizenegy csillag meghajolt 

előtte. Erre még apja is azt mondta: „Ne mondd már!” De a szívében megőrizte, amit hallott. 

Hűséges és engedelmes 

József annyira ártatlan volt, annyira tiszta, hogy annak ellenére, hogy a testvérei gyűlölték, és 

egy jó szót sem szóltak hozzá soha, amikor atyja azt mondta neki, „József, menj, és nézd meg, 

hogy jól vannak-e a bátyáid”, bár nyugodtan felelhette volna, „Apám, nem mehetek, 

gyűlölnek engem”, nem tette, engedelmes volt atyjának. Amikor nem találta őket, 

visszatérhetett volna, és azt mondhatta volna, „apám, nem találtam meg őket”. De nem, 

kitartott, míg rájuk nem talált Dótánban. Más szóval, hűséges volt. Bár testvérei gyűlölték, ő 

szerette őket. Nemes jellemű volt. És mert ilyen természete volt, nem csoda, hogy apja jobban 

szerette őt mindegyik testvérénél. 

Szellemi értelemben József már atyja házában is a trónon ült. Más szóval, fölötte volt a 

testvérei gyűlöletének, fölötte volt még az apja kivételezésének is, mert nem lett tőle 

elkényeztetett. Trónon ülő ember volt. 

Mi természetfeletti módon születtünk? Vagy csak természetes születésünk volt? Aki egyszer 

született, az kétszer hal meg. Aki viszont kétszer született, az soha nem hal meg. Ha csak 

egyszer születtél, azaz természetesen, akkor ebbe a világba születtél. Ami a hústesttől 

született, hústest az. Akkor kétszer fogsz meghalni, mert a Biblia azt mondja, hogy elvégzett 

dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet. És mi az ítélet következménye? 

A második halál. Ha azonban kétszer születtünk – nem csak a szüleinktől, hanem 

természetfeletti módon, Isten Szelleme által – akkor sosem fogunk meghalni. Miért? Mert 

akkor is, ha ez a test meghal, a Biblia azt mondja, hogy alszik. Ez azért van, mert a halál 

fullánkja elvétetett, és a halál fullánkja a bűn. Mi teszi a halált olyan szörnyűségessé? A bűn. 

Az nem lehet, hogy meghaljunk, mert, ha meghalunk, tudjuk, mi fog történni! De Istennek 

hála, mi, akik újonnan születtünk, nem félünk a haláltól, mert a halál fullánkja már nincs 

bennünk. Csak alvásról van szó, és föl fogunk ébredni, és akkor olyanok leszünk, mint Ő! 

Mennyire csodálatos! 

Nem születtünk természetfeletti módon? Dehogynem. Isten kegyelme, hogy újonnan 

születtünk, de nem azért, mert jobbak lennénk bárkinél. Nagyon valószínű, hogy azért 

menekültünk meg, azért születtünk újonnan, mert valaki imádkozott értünk. Valakinek a 

vajúdásán keresztül, és azért, mert Isten megemlékezett erről, így történt, hogy újonnan 

születtünk, hogy megmenekültünk. Ha pedig megmenekültünk, az elrendelt sorsunk az 

uralkodás. Bennünk van a királyi vér. Arra rendeltettünk, hogy együtt uralkodjunk és 

kormányozzunk Krisztussal. De ne feledjük, ehhez megfelelő kiképzésre van szükségünk. 
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Olyan jellemre kell szert tennünk, mely alkalmassá tesz arra, hogy elfoglaljuk a trónt. Az 

uralkodáshoz illő karakternek kell kiformálódnia bennünk. Ha rossz jellemű ember ül a trónon, 

jaj az országnak! Ezért tehát nem csak arra van szükség, hogy Isten királyi életet adjon nekünk, 

hanem ennek a királyi életnek ki is kell formálódnia. Isten Krisztus életét adta nekünk, de 

Krisztus életének ki kell formálódnia bennünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk, olymódon, 

hogy ami Krisztust jellemezte, az jellemezzen bennünket is. És csakis ekkor váltunk alkalmassá 

arra, hogy trónra üljünk, és Krisztussal együtt uralkodjunk örökké. 

Sajnos, bár sok hívőben ott a királyi élet, ez az élet sosem formálódik ki bennük – épp 

ellenkezőleg, még mindig a hústest szerint járnak. A világi emberek viselkedését utánozzák. 

Tartozni akarnak valahová, ezért megalkusznak. Ha pedig így áll a helyzet, akkor el fogják 

veszíteni az elsőszülöttségi jogukat. József tehát a trónon ült az atyja házában. 

JÓZSEF A KÚT MÉLYÉN 

Amikor József Dótánba érkezett, bátyjai látták, hogy jön, és így szóltak: „Itt van ez az álomlátó. 

Lássuk csak, vajon valóra válik-e az álma! Öljük meg!” Megragadták, és az volt az első, hogy 

letépték róla színes köpenyét, mert ezt utálták rajta a legjobban. De Rúben azután ezt 

mondta: „Ne öljük meg, dobjuk be ebbe a kútba!” Rúben ugyanis arra gondolt, hogy majd 

később kimenti. 

Bedobták hát Józsefet a kútba, majd a testvérek leültek enni. Gondoljátok csak meg! Amikor 

öccsük a kútban sír, jajgat és kiáltozik, ők nyugodt szívvel leülnek elkölteni az ebédjüket. 

Hogyan tudták lenyelni a falatot? De amíg így ettek, ismaelita kereskedőkaraván haladt el 

mellettük, úton Egyiptom felé. Ekkor az egyik báty, Júda, azt javasolta: „Mi haszna, ha 

megöljük a testvérünket? Miért nem adjuk el itt, ezeknek? Legalább kapunk érte egy kis 

pénzt.” Így hát eladták testvérüket, Józsefet a kereskedőknek. Később megvallották, hogy 

látták öccsük lelkének gyötrelmét, de megkeményítették a szívüket. Leöltek egy állatot, a 

köntöst annak vérébe mártották, és elvitték apjuknak, mondván: „Ismerd meg, ez a fiad 

ruhája-e vagy sem!” 

JÓZSEF POTIFÁR HÁZÁBAN 

Józsefet eladták, és Potifár, a fáraó testőre vásárolta meg őt. Az atyai ház kedveltjéből Potifár 

házának rabszolgája lett. Ha ez történne velünk, mi mit tennénk? Valószínűleg morgolódnánk, 

sőt, nem csak morgolódnánk, hanem fellázadnánk. Lehet, hogy ezt mondanánk: „Hol van 

most Isten? Nincs semmi értelme Istent szolgálni, Istent szeretni.” Valószínűleg 

megkeserednénk az egész világgal szemben. Megtagadnánk a munkát, inkább választanánk a 

halált. De József nem így volt. Eladták rabszolgának egy távoli országba – mindössze tizenhét 

évesen. De látjátok, nem morgolódott. Szenvedett, igen, de nem lázadt. Hűségesen végezte 

munkáját; Isten vele volt, és egyre gyarapodott. Gazdájának feltűnt, hogy bármihez is fog, azt 

Isten megáldja. Habár gazdája nem félte, nem ismerte Istent, mégis meglátta Józsefben azt az 

embert, akiben ott van Isten jelenléte, és vele Isten áldása – minden felvirágzott a kezei 

között. A gazda végül mindent Józsefre bízott a házában. Nem volt másra gondja, mint hogy 

az ételét elfogyassza. Minden Józsefhez került, aki Potifár házának kormányzója lett. József 

ismét a trónon ült. 
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Tudjátok, mit jelent a környezet? Gyakran van, hogy a környezetünket, a körülményeinket 

okoljuk, és azt mondjuk, a környezete teszi azzá az embert, ami. De csak a gyenge embert 

formálja a környezete. Az erős uralja környezetét, sőt előnyt kovácsol belőle. Azt látjuk itt, 

hogy Józsefet kiragadták szeretetteljes közegéből, legalábbis az apja szeretetének közeléből, 

és áthelyezték egy teljesen másfajta környezetbe, mely oly gonosz, oly hitvány, oly alantas 

volt. Rabszolga lett valaki másnak a házában. Ennél rosszabb körülményeket aligha 

találhatnánk! A gyenge ember összeomlott volna ebben a helyzetben. Összeomlás helyett 

azonban József fölé emelkedett környezetének, és uralkodott felette.  

Ez ugyanis nem a körülményektől függ. Sőt, a nehéz körülmények inkább kihozzák belőlünk a 

belső erőt, így kiderülhet, van-e belső erőnk vagy nincs. Ezért helyez Isten gyakran nehéz 

körülmények közé bennünket. Lehet, hogy Istent okoljuk, és panaszkodunk Neki: „Istenem, 

ha szeretsz, miért hagyod, hogy ez vegyen körül?” De ez a szeretet. Isten szeret minket. Azért 

helyez bennünket ilyen nehéz körülmények közé, hogy előhozhassa belőlünk azt az életet, 

melyet belénk ültetett. 

Gondoljatok csak az Úr Jézusra! Amikor a földön volt, micsoda körülmények közt kellett élnie! 

Egy istállóban született; már csecsemő korában az életére törtek, és menekülniük kellett. 

Názáretben nőtt fel, ezen a sivár, félreeső, kopár helyen. „Származhat bármi jó is Názáretből?” 

Ácsnak tanult egy kisvárosban. Habár lépten-nyomon jót cselekedett, ellenkeztek vele, 

megfenyegették, elutasították. De bármilyen közeg vette is körül, Ő a körülményei fölé 

emelkedve élt. Mennyei emberként élt a földön. Bármerre is járt, ez a mennyei légkör vette 

körül. Bármihez is ért, mennyei érintéssel érintette meg. Ezek közt a városok közt járt-kelt, 

mégis elutasították Őt. Még, amikor elutasították is, így kiáltott: „Ó, Korazin! Ó, Betsaida! Ó, 

Kapernaum! Bárha tudnátok!” És a menny felé fordulva ezt tudta mondani: „Köszönöm Neked 

Atyám, mert ez a Te akaratod.” A környezete fölé emelkedve élt. Uralta a környezetét. Az Őt 

körülvevő közeget a Maga javára fordította, az Atya dicsőségére. Az Úr Jézus mennyei Ember 

volt, még a földön is. A föld nem tudta elvenni Tőle a mennyet. 

A Filippi 4-ben azt mondja Pál: „Tudom, hogyan kell szűkölködni és bővölködni is. Mindenbe 

be vagyok avatva, a jóllakásba és az éhezésbe is.” Gondoljátok csak meg, mi mindenen ment 

keresztül Pál! Volt, amikor dicsérték az emberek, de ez nem tette önelégültté. Ennél is 

többször volt, amikor félreértették, üldözték, elutasították az emberek, de ez nem sújtotta le, 

és nem tette lehangolttá. A környezete fölé emelkedve élt. Uralta az őt körülvevő közeget. A 

benne lévő királyi élet megmutatkozott minden körülmény között. Isten vele volt, és Isten 

gyarapította őt, nem tárgyi értelemben, hanem szellemi gyarapodás tekintetében. 

Hol vagyunk mi? Lehet, hogy olyan körülmények közé kerültél, mint amilyen Potifár háza volt. 

Talán azt gondolod, hogy szinte úgy vagy, mintha rabszolga lennél, szabadságodtól 

megfosztva, munkára kényszerítve – de nem tudod, hogy Krisztussal együtt a mennyeiekbe 

lettél ültetve? Az Efezus 2-ben azt olvassuk: „de az Isten, aki gazdag irgalomban, bár holtak 

voltunk a bűnbeesések miatt, együtt megelevenített a Krisztusban. Kegyelemből van 

megmenekülésünk! És Krisztussal együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyeiekbe.” 

Nem tudjátok, hogy a mennyeiekbe lettünk ültetve? Nem tudjátok, hogy még akkor is, amikor 

Potifár házában vagyunk, a mennyeiekbe vagyunk ültetve? Nem tudjátok, hogy arra vagyunk 

rendelve, hogy a mennyei légkörünket Potifár házába bevigyük? Nem tudjátok, hogy arra 



6 
 

vagyunk rendelve, hogy uralkodjunk és kormányozzunk Potifár házában, még rabszolgaként 

is? Mondhatjátok, hogyan uralkodhat egy rabszolga? De itt azt látjuk, hogy a rabszolga 

uralkodik. Az uralkodás nem egy pozíció, ez az élet. 

Bármilyenek legyenek is a körülményeink, ne morgolódjunk, ne lázadozzunk! Ha meg tudjuk 

látni az Istent, ha tudunk hinni Benne, és Isten velünk van, még ebben a helyzetben is 

boldogulni fogunk. Minden a javát munkálja azoknak, akik az Urat szeretik, akiket az Ő 

elhatározása szerint elhívott. 

JÓZSEF A BÖRTÖNBEN 

Amihez József fogott, az felvirágzott Potifár házában. Végül a ház felvigyázójává tették, ám 

jött a kísértés. Komolyan meg lett próbálva, mert Potifár felesége megpróbálta elcsábítani őt, 

de József nem alkudott meg. Félte az Istent. És amiatt, hogy Istent félte, hamisan 

megvádolták. Esélyt sem adtak neki, hogy megmagyarázza. Nem védekezhetett, mert 

rabszolga volt. Gazdája pedig haragjában börtönbe záratta. 

József a trónon volt az atyai házban, ami után látszólag mélyre zuhant – nem a saját hibájából, 

hanem a testvéreiéből. Potifár házában újra a trónra került, de újra levetették, nem az ő 

bűnéért, hanem Isten és gazdája iránti hűségéért. Ment lefelé, le, le és le a börtönbe. Ó, 

micsoda szenvedés! A Biblia azt mondja, hogy a vas átjárta a lelkét. Nem csak bilincsbe verték, 

hanem a lelke is vasba jutott (Zsolt 105,18). Mennyire szenvedett! Miért? Miért engedte meg 

Isten, hogy ez történjen vele? Vajon most morgolódni fog? Lázadni? Nem. A királyi élet 

ugyanúgy benne volt. Még akkor is, ha tömlöcbe vetették, a börtönfelügyelő nagyon hamar 

felismerte, hogy mindazt, amit József tesz, megáldja Isten. József ezért uralkodni kezdett a 

börtönben is. A foglár mindent az ő kezébe tett, és hagyta, hogy uralkodjon. Nagyon hamar 

József újra a trónra került a börtönben. 

Mert lehetséges börtönbe zárva is a trónon ülni. Nem szükséges, hogy az a trón egy palotában 

legyen! Gondoljatok csak Pálra és Szilászra! Amikor Filippiben börtönbe vetették őket, 

mindkettejüket megverték és megbilincselték. Ott ültek a tömlöcben, és éjfélkor, akkor, 

amikor a fájdalom minden bizonnyal a legkínzóbb volt, Pál és Szilász énekelve dicsérte az 

Istent. Trón volt a tömlöcben, és a kapuk kinyíltak. 

Gondoljatok Madame Guyonra! A hite miatt a Bastille-ba vetették. Ott bent, a Bastille-ban írt 

egy csodálatos verset egy madárról. Azt mondta, ő is olyan, mint madár a kalitkában, de a 

madár énekel – és ez volt az ő tapasztalata is. A várbörtönben is lehet uralkodni. 

Miért engedte meg Isten, hogy ilyen mértékű szenvedés következzen József életében? Mert 

Isten így készítette fel őt. A Héberek 4 azt mondja, hogy az apa a fia iránti szeretetéből 

megfegyelmezi őt. Ha nem fegyelmezi, nem is szereti. A törvénytelen utódot nem fenyíti, a 

fiát viszont megneveli, hogy az ő természetének legyen részese. Pontosan ezt teszi velünk a 

mi mennyei Atyánk is. Meg kell nevelnie bennünket. Amikor valakit megnevelnek, az szenved; 

de a szenvedés által isteni természet részese lesz. 

József tehát uralkodott a börtönben. A fáraónak közben születésnapja volt, és az emberei 

közül kettőre valamiért megharagudott – a főpohárnokra és a fősütőmesterre, akiket a 

tömlöcbe vetett. Ne gondoljátok, hogy az egyik pék volt, a másik meg pincér! Nem, azokban 
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az időkben ez a kettő nagyon fontos kormányzati pozíciót jelentett. A pohárnok adta a király 

kezébe a poharat, és rendszerint ő ivott belőle először, mert a király mindig tartott tőle, hogy 

megmérgezik. A főpohárnok tehát bizonyára a kedveltje volt, állandó kísérője, a király 

bizalmasa. Valahogyan azonban ezek ketten megharagították a királyt. Lehet, hogy valamilyen 

félreértés volt, vagy valaki kitervelt valamit ellenük, mindenesetre a király börtönbe záratta 

őket. És egyik nap, ott, a börtönben, álmot láttak. 

Másnap reggel, amikor József ételt vitt nekik, szomorúnak tűntek, ezért József megkérdezte: 

„Miért szomorkodtok?” Ők pedig azt felelték: „Álmot láttunk, de nem tudjuk a jelentését.” 

József így szólt: „Mondjátok el nekem, hátha én meg tudom fejteni a számotokra.” És valóban 

meg is fejtette. 

A szenvedés révén Isten szellemi felfogóképességet adott Józsefnek. Amikor atyja házában 

volt, még csak álmodott, de most már meg is tudta magyarázni az álmot. Most, a sok 

szenvedésen keresztül szellemi ítélőképesség, szellemi megértés alakult ki benne. Meg tudta 

fejteni az álmokat. Ismerte az álmok titkát. Ezt teszi velünk a szenvedés, ha a szenvedés 

Istentől jön. 

József azt mondta tehát a főpohárnoknak, hogy „három nap múlva kiemelnek a tömlöcből, és 

helyreállítanak.” A fősütőmesternek pedig ezt mondta: „Három nap múlva kivisznek a 

börtönből, és föl fognak akasztani.” És így lett. József azonban megkérte a főpohárnokot, 

„amikor visszaállítanak a helyedre, emlékezz rám a fáraó előtt, mert nem az én hibámból 

vagyok itt”. Sajnos, miután a főpohárnokot visszaállították hivatalába, az két évre teljesen 

megfeledkezett Józsefről. 

Micsoda próbatétel lehetett ez! Uralkodott a börtönben, majd megfejtette az álmokat, és az 

álmok valóra váltak. És emiatt a siker miatt ki kellett volna emelni őt a börtönből, és minden 

bajának vége kellett volna érnie. A főpohárnok azonban elfelejtette őt. Isten megengedte, 

hogy teljesen megfeledkezzen róla. Nem iszonyatos tesztje ez József hitének? Ó, az utolsó két 

év lehetett a legnehezebb! A szenvedés tűzpróbáján megy át már tizenhárom éve! Amikor 

megjelent a fáraó előtt, már harminc éves volt! Tizenhét éves korában kezdődött, de a két 

utolsó év lehetett a legnehezebb. Ott volt az esély, de valahogy elveszítette. Isten pedig nem 

tett semmit egészen két évvel későbbig. 

JÓZSEF A FÁRAÓ PALOTÁJÁBAN 

Ekkor Isten újra munkálkodni kezdett, és álmokat adott a fáraónak. Két álma volt, de senki 

sem tudta megfejteni. A főpohárnoknak viszont derengeni kezdett valami. Azt mondta: „Már 

emlékszem! Az a héber férfi megfejtette az álmomat, és az valóra vált!” 

A fáraó ezért így szólt: „Hozzátok ki!” 

József kijött a börtönből, és megállt a fáraó előtt. A fáraó elmondta neki az álmokat, József 

pedig így szólt: „Nem én, mert ember ezt nem tudja megfejteni. Isten jelenti ki.” 

Semmilyen érdemet nem tulajdonított saját magának; minden dicsőséget Istennek adott. 

Mindazokon a szenvedéseken keresztül egyre jobban és jobban megszabadult saját magától, 

és egyre jobban és jobban Istenközpontúvá vált. Ennek így kellene lennie. 
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A szenvedés néha még énközpontúbbá tesz. Minél többet szenvedünk, annál többet 

foglalkozunk magunkkal. Ez rossz. Ha azonban Istennel szenvedünk, Krisztussal, akkor minél 

többet szenvedünk, annál jobban megszabadulunk saját magunktól, és annál jobban 

meglátjuk az Urat. 

József így szólt: „Nem embertől jön, mert senki nem tudja megfejteni, Isten azonban azt 

akarja, hogy tudd. Tehát, a következő a magyarázat.” József nem csak az álmot magyarázta 

meg, hanem tanácsot is adott – ami bölcsességet jelent. A szenvedésen keresztül bölcsességet 

nyerünk. Szert tehetünk ismeretre szenvedés nélkül, de bölcsességhez nem juthatunk 

szenvedés nélkül. József tehát tanácsot adott, hogy mit kell tenni. A fáraó pedig azt mondta: 

„Nincs senki az országomban, aki annyira megfontolt és bölcs lenne, mint te; ezért te légy az 

az ember, aki gondoskodik a jövőről!” És maga mellé ültette Józsefet, aki második lett a 

birodalomban. 

József ismét a trónra került; ez az egyiptomi fáraó házának a trónja. Isten fölkészítette őt erre 

a trónra, és amikor helyet foglalt ott, mi történt? Először is gondoskodott az elkövetkezőkről 

– élelmiszerről, nem csak az ország, hanem az akkori egész világ számára. Mindenki hozzá jött 

az éhínség napjaiban. A fáraó így szólt: „Ne hozzám jöjjetek. Menjetek Józsefhez!” Ő volt a 

kenyéradó. Még Kánaánból is, mindenhonnan érkeztek élelmet keresve, és József 

gondoskodott élelemről az egész világ számára. 

Másodszor, a testvérei eljöttek Kánaánból, mert ott is éhínség volt. Nagyon különleges 

történet az, ahogyan József bánt velük. Néha eltűnődünk rajta, hogy vajon József miért nem 

mondta meg, kicsoda, amikor először találkoztak? Ez sok bajt és szívfájdalmat megspórolt 

volna nekik. Miért bánt velük úgy, mintha játszadozott volna velük? Azért, mert József úgy 

bánt a testvéreivel, ahogyan Isten bánik velünk. Más szóval, nem csak arról volt szó, hogy 

adjon némi élelmet a testvéreinek; hanem az volt a lényeg, hogy a testvérei helyreálljanak. 

Ahhoz pedig, hogy a testvérei helyreálljanak, el kellett jutniuk a bűnbánatig. Miután a 

testvérei eljutottak a bűnbánat helyére, így kezdtek beszélni egymással: „Láttuk József 

szívének fájdalmát, amikor eladtuk őt; ezért rajtunk van ez a bűn.” Csak, amikor bűnbánatra 

jutottak, akkor jelent meg József, és állította helyre testvéreit. 

És nem csak ezt, hanem mielőtt meghalt volna, József parancsot adott: „Halálom után Isten 

ki fogja vinni Izráel gyermekeit Egyiptomból az Ígéret földjére. Ne feledjétek magatokkal vinni 

csontjaimat, és eltemetni az Ígéret földjén!” – hit által. Józsefet semmilyen módon nem 

tévesztette meg Egyiptom kegye és gazdagsága. Isten ígéretébe kapaszkodott, Isten 

szövetségébe. Akkor is, ha életében nem térhetett vissza, halálában visszatért, hogy örökölje 

Isten ígéretét. Most is a trónra ült. Nincs kétség afelől, hogy József király volt.  

Isten ma is nevel bennünket. Lehet, hogy még mindig atyánk házában vagyunk, vagy lehet, 

hogy éppen Potifár házában. Vagy ami még rosszabb, lehet, hogy éppen a börtönben, de Isten 

nevel, felkészít bennünket. Ha elfogadjuk a nevelést most, tudhatjuk, hogy Isten velünk van. 

Csak, mert Potifár házában vagyunk, ez nem jelenti azt, hogy Isten elhagyott volna bennünket. 

Nem. Tűzön és vízen át, a szenvedéseinkben, ő is szenvedett. Ő velünk van. Ő is átmegy 

velünk, azért, hogy elvihessen bennünket arra a helyre, ahol nevelés, fegyelmezés, tanítás 

történik, hogy együtt tudjuk kormányozni és uralkodni Krisztussal. 
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Drága Testvérek, ma van a mi felkészítő nevelésünk napja. Nehéz, de egy napon Vele együtt 

fogunk uralkodni. Be fogunk lépni az örökségünkbe; társörökösök leszünk Krisztussal. 

Gondoljatok bele, ha az a nap eljönne, és mi nem vagyunk rá felkészülve, ha nem tudunk ülni 

és uralkodni, mennyire bánkódnánk! Az Úr segítsen hát nekünk. Habár ma nagyon nehéznek 

látjuk a dolgokat, mégis gondoljunk Isten dicsőséges szándékára! A kezdet kezdetén Isten 

szándéka a képmás és az uralkodás volt. Ha Isten Fiának képe kiábrázolódott bennünk, ami a 

természetét, jellemét jelenti, akkor uralmat fogunk kapni, hogy királyok legyünk Isten 

számára, hogy együtt kormányozzunk és uralkodjunk Krisztussal. Ez a két dolgot nem lehet 

elválasztani egymástól. 

 


