
De az Úr veled van! 
 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2020.06.14. 

Ige: 1Móz 39 
1Móz 39,2.21.23 De az ÚR Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, ... 
...hűséges maradt hozzá, és kedveltté tette a börtönparancsnok előtt. 
..., és eredményessé tette az ÚR, amihez hozzáfogott. 

 
1. Kedves Testvérek! A múlt vasárnap arról hallottunk, hogy Jákóbnak elege lett abból, hogy az 

apósa, Lábán mindig megváltoztatta a bérét. Lábán nyilvánvaló célja az volt, hogy Jákóbot kihasználja, 
és minél nagyobb gazdagságot halmozzon fel általa. Jákób okosan gazdálkodott, és emellett Isten áldását 
is élvezte munkáján. Húsz év elteltével azonban elege lett. Feleségeit, Ráhelt, Leát, Bilhát és Zilpát, gyer-
mekeit és minden jószágát összeszedte, és háta mögött hagyta apósát. 

Nem volt egyszerű ez a távozás, mert amikor Lábán megtudta, akkor felfegyverezte embereit, és ül-
dözőbe vette Jákóbot, és vele együtt saját lányait és unokáit. 

Ebből a történetből azt láthattuk meg, hogy sokszor mennyire nem könnyű egy jobb utat választani. 
Nagyon nem könnyű engedni Isten hívásának, mert szinte biztosan tapasztalni fogjuk azt, hogy a Sátán 
vissza akar tartani, meg akar állítani, és el akar téríteni a jó útról. 

 
2. Ha folytattuk tovább a Bibliaolvasó Kalauz alapján az Ige olvasását, akkor az elmúlt héten olvas-

hattunk arról is, hogy Jákóbnak volt még egy elkerülhetetlen találkozása a testvérével, Ézsauval. Bizto-
san tudta, hogy egyszer még kell, hogy találkozzanak. De abban is biztos vagyok, hogy Jákób félt ettől a 
találkozástól is, hiszen jó 20 évvel korábban, amikor becsapta az apját, és csalással megszerezte az első-
szülöttségi áldást, azzal becsapta a testvérét, Ézsaut is. Ezért kellett menekülnie akkor testvére haragja 
elől. 

A múltat azonban le kellett zárni. Lábánnal, az apósával már sikerült lezárnia egy nagyon fontos 
életszakaszt, azonban tudta azt, hogy ezt meg kell tennie testvérével is. Végül valóban olvasunk arról, 
hogy találkozott Ézsauval, és sikerült kibékülniük, és megbocsátani egymásnak. Erről szól az 1Móz 33. 

Ekkor olvasunk arról is, hogy Jákóbnak volt egy nagyon különös harca, egyik éjszaka verekedett va-
lakivel, akiről csak sejteni lehet, hogy Isten követe volt. Jákób azon az éjszakán megsérült, de mégis győ-
zött. Az az ismeretlen valaki végül megáldotta őt. Ekkor hangzik el az a híres mondat, hogy „Nem Jákób 
lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.” (32,29) 

 
3. Tegnapelőtt, pénteken olvashattuk 37. fejezetet. Ebben a fejezetben egy új irányt vesz az ősatyák-

ról szóló történet. Mostantól kezdve Jákób legkedvesebb fia, József lesz a történet főszereplője. Már an-
nak idején is viszályhoz vezetett az, hogy Izsák jobban szerette Ézsaut, a felesége, Rebeka pedig jobban 
szerette a másik fiút, Jákóbot. Jákób pedig megismétli ezt a hibát: a 12 fia közül Józsefet sokkal jobban 
szerette a többinél.  

Kivételezett vele, ráadásul a nagyobb testvérek kárára kivételezett. Józsefnek csináltatott egy tarka 
ruhát. Ezzel az ajándékkal mutatta meg azt, hogy József a kedvenc. Csak neki volt ilyen ruhája, a testvé-
reinek nem. Ebben a ruhában pedig nem igen lehetett semmilyen komolyabb munkát végezni. Ezzel az 
apa világosan mindenkinek az értésére adta, hogy kit tekint örökösnek maga után: majdnem a legkisebb, 
a legfiatalabb gyermekét. Ez is felháborította a testvéreket, és meggyűlölték őt. 

A másik oldalról pedig József is visszaélt ezzel a kivételezett helyzetével. Árulkodott testvéreire. Sőt, 
szándékosan rossz híreket mondott el róluk az apjuknak.  

Mindezeken felül pedig két különös jelentésű álmot is álmodott József. Az egyik álomban 11 learatott 
kéve hódolattal leborul az ő kévéje előtt. A második álom pedig arról szólt, hogy az ő csillaga előtt hódo-
lattal leborul 11 csillag, valamint a Nap és a Hold is. 

Ezek az álmok pedig már arról szólnak, hogy József uralkodni fog a szülei és a testvérei felett. Bizony 
emberileg nem lehet azon csodálkozni, hogy Józsefet minden testvére meggyűlölte. Az apja pedig meg is 
szidta Józsefet emiatt – annyira lehetetlennek és nagyravágyónak tűnt. 

Ebből a gyűlöletből következett az, hogy a testvérei később kezet emeltek rá, és kis híján megölték 
öccsüket. Végül mégsem ölték meg, hanem „csak” eladták rabszolgának. Így vitték el rabszolga-kereske-
dők Egyiptomba. És így érkezünk meg mai történetünkhöz Potifár házába. 
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4. Olvasva ezt a történetet, biztosan eszünkbe jut a régi közmondás: „A szerencse forgandó”. De itt 
ennél szerintem sokkal többről van szó. Ezt a többletet próbálja megmagyarázni egy ősi kínai történet: 
(Balszerencse, jószerencse) 

Egy földművesnek egyetlen öreg lova volt, amit földje megmunkálására használt. Egy nap a ló elfutott 
a hegyekbe, és amikor a földműves szomszédai meghallották, sopánkodtak a földműves balszerencséjén. 
„Balszerencse? Jószerencse? Ki tudja?" - mondta a földműves. 

Egy héttel később a ló visszatért a hegyekből egy egész ménessel, és ezúttal a szomszédok gratuláltak 
a földművesnek a jószerencséjéhez. „Jószerencse? Balszerencse? Ki tudja? - mondta a földműves. 

Aztán, amikor a földműves fia próbálta betörni az egyik vadlovat, leesett a ló hátáról, és eltörte a lábát. 
Mindenki úgy vélte, hogy ez aztán igazán balszerencse. Csak a földműves nem, aki így szólt: „Balszerencse? 
Jószerencse? Ki tudja?" 

Pár héttel később a hadsereg bevonult a faluba, és minden épkézláb fiatalembert arra kényszerítettek, 
hogy elmenjen a véres háborúba. Amikor látták, hogy a földműves fiának el van törve az egyik lába, meg-
engedték, hogy otthon maradjon. Mindenki nagyon örült a földműves jószerencséjének. „Jószerencse? Bal-
szerencse? Ki tudja?" 

 
5. Józsefnek sok mindent meg kellett tanulnia, de nagyon keserves módon. Nem ismerjük a magya-

rázatot, az okot arra, hogy Isten miért éppen őt választotta ki arra, hogy a fáraó után ő legyen a legna-
gyobb rangú ember Egyiptomban. Ez azonban egybe esett azzal, hogy az apjának is ő volt a kedvence. 
Józsefnek azonban meg kellett tanulni azt, hogy kiválasztottság nem kiváltság, hanem feladat és 
szolgálat. 

Ezt sajnos nagyon könnyen félreérti az ember. Egyszerűen hajlamosak vagyunk arra, hogy a kivá-
lasztottságot kiváltságnak higgyük, gondoljuk. Mindenki tudja azt a zsidó népről, hogy ők a választott 
nép, ők Isten választott népe. Ebből azonban újból és újból következik az a hiba, hogy a zsidó népből 
vannak, akik gőgösek lesznek saját kiválasztottságukra, mert elfelejtik azt, hogy Isten szolgálatra válasz-
totta ki őket. És sajnos a kívülállók, a nem zsidók oldaláról is hajlamos az ember beleesni abba a hibába, 
hogy irigységgel vagy haraggal tekint a kiválasztott zsidó népre. 

Józsefnek kegyetlenül súlyos volt a lecke: a felemelkedés útja nem lehet a gőg, hanem az alázat. A 
kiválasztottság pedig nem őérte van, hanem a másik emberért. Isten azért választotta ki Józsefet, hogy 
később megmaradjon a családja, megmaradjon zsidó nép, megmaradjon Egyiptom népe és sok körülöt-
tük élő nép a 7 szűk esztendőben, amikor éhínség volt. 

 
6. A mai történetben arról olvasunk, hogy a rabszolga József sorsa jobbra fordult. Így írja szó szerint 

az Ige: „szerencsés ember lett”. De ez sem történt véletlenül. József szerencséje mögött Isten döntése és 
segítsége volt: „az Úr Józseffel volt” – olvassuk a 2. versben. 

De a szerencse bizony forgandó, és amilyen gyorsan ívelt felfelé egy rabszolga karrierje, olyan hirte-
len zuhant ismét a mélybe. Elég volt egy hamis vád, Potifárné rágalma, máris a halálra ítéltekkel volt 
együtt a börtönben. Ugyanolyan reménytelen helyzetbe került, mint a fáraó kegyvesztett főpohárnoka 
és fősütőmestere.  

Különös azt olvasni,  hogy még a börtönben is lehet karriert építeni. Pedig éppen ez történt: József 
elnyerte a börtönparancsnok jóindulatát, és a lehetőségekhez képest jó helyzete lett a börtönben. Betel-
jesedett József életében a Péld 16,7: Akinek életútját kedveli az ÚR, azt még ellenségeivel is össze-
békíti. 

 
7. Kedves Testvérek! Ebben a fejezetben két nagyon fontos gondolatot olvashatunk. Az első: „az Úr 

Józseffel volt”. Ezt olvashatjuk a fejezet legelején, majd a fejezet végén. Ebből pedig következett a másik 
nagyon fontos megállapítás: „eredményessé tette az ÚR, amihez hozzáfogott.” (3. és 23. v) 

Az eredményesség következmény. Annak következménye, hogy az Úr vele volt. Józsefnek meg kellett 
azt is tanulnia, hogy a siker egyáltalán nem az ő érdeme, hanem Isten gondviselése és segítsége nyomán 
következhet. Azt is meg kellett tanulnia Józsefnek, hogy a siker egyáltalán nem kiváltság, hanem Isten 
áldásából következik. Ezért a sikerrel dicsekedni nem szabad. A sikert azért kapta, hogy szolgáljon 
vele. Szolgálja a testőrparancsnokot és háza népét, majd szolgálja mindazokat, akik vele együtt a bör-
tönben vannak. Később pedig, amikor nagyobb lehetőséget kap, akkor szolgáljon vele egész Egyiptom-
nak, és mindenkinek, aki segítséget kér. 
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8. Most fordítsuk magunk felé gondolatainkat. Olyan sokszor mi is azzal foglalkozunk, hogy mások 
milyen szerencsések, mi pedig mennyire szerencsétlenek vagyunk. Persze van, amikor ez éppen fordítva 
van: mi vagyunk szerencsések. Igaz, amikor éppen szerencsés az ember, akkor azt sokan szeretik ta-
gadni, még akkor is sajnáltatják magukat. De olyannal is lehet találkozni, hogy a szerencsés ember hir-
telen elkezdi a saját vállát veregetni, és önmagának tulajdonítani az eredményeket és a sikert. 

I. Először is nagyon fontos meglátni és megérteni az is az Úrtól van, hogy úgy érezzük, hullámvas-
úton ülünk, és szerencsések vagyunk, vagy éppen szerencsétlenek. Urunk beleenged bennünket hullám-
völgyekbe, olykor egészen nagy mélységekbe, mint Józsefet, mert ezzel mind célja van. 

Ezért ez nem azt jelenti, hogy elhagyott vagy hátat fordított nekünk. Emlékezzünk, mit olvastunk 
háromszor is: „De az Úr Józseffel volt.” Hadd mondjam ezt most így: De az Úr veled volt, a legnehezebb 
időszakban is. Veled volt az Úr a nagy mélységekben is, amikor egyedül és elhagyottnak érezted maga-
dat. Veled volt akkor is, amikor teljesen kiszolgáltatott voltál. Veled volt az Úr a kísértésekben, a beteg-
ségben, a gyász mélységes fájdalma között. Veled volt az Úr, amikor már azt hitted, hogy még Ő is elha-
gyott téged. És veled van az Úr, minden napon a világ végezetéig – ígérete szerint (Mt 28,20). 

 
II. Másodszor azt is jó megérteni és meglátni, hogy Isten hűséges maradt Józsefhez. A hűség Isten 

egyik legfontosabb tulajdonsága. A Szentírás nagyon sok helyen ír Isten hűségéről. Az Úr hűsége állandó, 
és nem függ attól, hogy mi hűek vagyunk-e Hozzá, vagy pedig hűtlenek. A 2Tim 2,13-ban világosan ért-
hető, milyen Isten hűsége: Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. 
Isten így marad hűséges hozzád is. Téged sem tagad meg, akkor sem, ha elkeseredésedben hátat fordí-
tasz Neki. 

 
III. Harmadszor az is nagyon hangsúlyos az igénkben, hogy „eredményessé tette az Úr, amihez 

hozzáfogott”. Ez kétszer is olvasható az igében. 
Sajnos sokan önmaguknak tulajdonítják az eredményeket. Saját magukra büszkék, hogy milyen kap-

csolatokkal rendelkeznek, milyen jól tudnak helyezkedni, mennyire tehetségesek. Egyszóval, mennyire 
jók, és ezért eredményesek. 

Meg vagyok arról győződve, hogy az eredményeket Isten adja. Igen, kaptunk mindannyian talentu-
mokat, tehetséget. Van, aki még nagyon szorgalmas és kitartó is. De ha Isten nem adja az áldását, és nem 
adja az eredményeket, akkor azok nem jönnek maguktól. 

A Péld 19,21 szerint: Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tervei valósulnak 
meg. 

 
9. Kedves Testvérem! Befejezésül hadd helyezzem ezeket még egyszer a szívedre:  
 Az Úr veled van, akár magaslaton jársz, akár valamilyen nagy válságot élsz át. 
 Mert Ő hűséges hozzád, akkor is, ha te nem vagy az. 
 És Ő eredményessé teszi életed, mert gyönyörködni akar benned. Légy ezért hálás Neki! Ámen.  
 
Loment Péter lelkész 


