
Isten gondviselése 
Alkalom: vasárnap de. 

Dátum: 2020. június 21. 
Ige:  
L: 1Móz 45,1-11 
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Kedves Testvérek! 
1. Az elmúlt napokban folytattuk tovább József történetének olvasását és tanulmányozását a Szent-

írásból a Bibliaolvasó Kalauz beosztása alapján.  
A múlt vasárnap megismertük azt, hogy József hogyan élt a fáraó egyik főemberének, Potifárnak a 

házában, és hogyan került a siralomházba miután Potifár felesége hamisan megvádolta őt. Megláthattuk 
azt, hogy Isten vele van mindig. Ezzel párhuzamosan minket is megerősített az Úr, hogy nincs az a mély-
ség, amiben ne lenne velünk is az Úr, de nekünk hinnünk kell Benne – ez a mi feladatunk. 

Majd tovább olvasva József történetét megismertük az udvari fősütőmester és főpohárnok álmait, 
melyeket József meg tudott fejteni, és azok be is teljesedtek rövidesen. Ezek után a fáraó álmait fejtette 
meg József. A fáraó pedig azzal jutalmazta meg őt, hogy Egyiptom második legnagyobb hatalmú embe-
révé tette. József hatalmát bölcsen arra használta, hogy biztosítsa az emberek jövőjét és biztonságát már 
abban az időben, amikor még a bőség éveit élhették. 

Folytatva a történetet olvashattunk arról, hogy a 7 bő esztendő után valóban az éhínség 7 szűk esz-
tendeje köszöntött be Egyiptomba és környező országokba. József vezetésével azonban nagyon okosan 
tudtak gazdálkodni az elraktározott gabonával. Sok ember ment akkor Egyiptomba gabonáért. Jákób is 
elküldi Egyiptomba 10 fiát, hogy hozzanak élelmet a családnak és a jószágoknak. 

Az elmúlt napokban olvasott fejezetek pedig már arról szólnak, hogy József felismerte a testvéreit, 
amikor élelemért mennek Egyiptomba, és hogyan teszi próbára őket több alkalommal is, mert meg 
akarta tudni, hogy milyen emberek lettek. 

Mózes 1. könyvének 45. fejezete a tegnapi napra volt kijelölve. A történetnek ebben a részében pedig 
már arról olvasunk, hogy József eddig tudott uralkodni magán, érzelmein, de elérkezett a pillanat, ami-
kor felfedi kilétét a halálra rémült bátyjai előtt. 

Tarr Kálmán többek között ezt a gondolatot fűzte a történethez: „József testvéreinek a történetét és a 
velük való kapcsolatát magasabb szintre emeli, oda, ahol Isten ’titkai’ vannak elrejtve a történelem kulisz-
szái mögött.” Azaz József az évek során, és nagyon sok nyomorúság árán megértett valamit Isten titkai-
ból. Megértette saját életének célját, hogy eszköze lehet Isten gondviselésének. 

Bizony többféle magyarázata lehetséges annak, hogy József miért került Egyiptomba. A közvetlen ok 
erre az, hogy a testvérek meggyűlölték őt, amiért apjuk kivételezett vele, és ő pedig még nagyravágyó 
álmokkal is bosszantotta testvéreit, hogy eljön az az idő, amikor a testvérei hódolattal le fognak előtte 
borulni. Meg aztán azt is az okok között lehet felsorolni, hogy József rossz híreket vitt haza testvéreiről 
az apjuknak.  

Ezek az okok mind ott voltak a háttérben, amiért József Egyiptomba került. De a legfőbb okot József 
mondja el: „azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok”. 

A végső ok, ami az egész történet hátterében meghúzódik, az Isten gondviselése. Isten gondot visel 
Jákóbról, gyermekeiről és minden leszármazottjáról. József történetében Isten gondviselésének két ol-
dalát láthatjuk meg:  

I. Isten gondot visel arról, akinek ígéretet tett.  
II. És az Úr gondot visel arról, hogy az ígérete beteljesedjen. 

Az Úr gondviselésének ez a két oldala egyszerre valósul meg az ember életében. Isten ígéretet tett 
Józsefnek, amikor azokat a különös álmokat álmodta, hogy naggyá teszi őt. Még egészen fiatal fiú volt, 
amikor azt álmodta, hogy az ő gabonakévéje előtt leborulnak testvérei kévéi. A második álom pedig még 
ennél is merészebb volt: az ő csillaga előtt leborulnak testvérei csillagai, valamint a Nap és a Hold, vagyis 
az apja és az anyja is. 

Ezek az isteni ígéretek teljesednek be ezekben a fejezetekben. Gondot viselt Józsefről, aki a nagy 
mélységből, a rabszolgaságból és a halálra ítéltek börtönéből kiszabadult, és Egyiptom második legna-
gyobb méltóságára jutott.  

És az Úr gondot viselt arról, hogy az ígérete beteljesedjen: gondoskodott arról, hogy Ábrahám le-
származottai nagy néppé legyenek. Ez éppen ott Egyiptomban, Gósen földjén teljesedett ki és teljesedett 
be. 
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2. Most hozzuk közel ezt a történetet mi hozzánk! Hiszem azt, hogy Isten rólunk is gondoskodik. Az 

Úr gondviselése jelen van a mi életünkben is. 
Van azonban egy nagy probléma: mi egyszerre szeretnénk megtapasztalni Isten gondviselését 

és egyszerre törekszünk arra, hogy mi magunk a lehető legjobban biztosítsuk a jövőnket. Min-
dent, de mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy semmi meglepetés ne érjen bennünket, 
hogy tökéletesen kiszámítható legyen az életünk. Előre aprólékosan eltervezünk mindent. Felépítjük a 
jövőnket, és kizárunk minden véletlenszerű, váratlan helyzetet. Legalábbis megvan erre bennünk a tö-
rekvés. 

Így szoktuk mondani: „semmit nem bízunk a véletlenre”. 
Sok ember lelkében ott van a félelem a holnaptól, a bizonytalanságtól, a pénztelenségtől. Ez a félelem 

pedig egészen képtelen gondolatokat teremthet az emberben. 
Olvastam egy milliárdos vállalkozóról, akinek hiába van évente százmilliókat termelő vállalkozása, 

mégis fél a holnaptól. Bár megtehetné, de mégis fél abbahagyni a munkát, mert úgy érzi, akkor elvész 
mindene, amiért eddig dolgozott. Egyszerűen fél a szegénységtől, a megélhetési gondoktól. 

Ezzel szemben viszont ott vannak azok az emberek, akiknek valóban szinte semmijük nincs, mert 
szegények. Ilyen az az özvegyasszony, aki egész vagyonát – két fillért – dobott a jeruzsálemi templom 
perselyébe. Jézus arra mutat rá, hogy ez az özvegyasszony mennyire tudott bízni és hinni Isten gondvi-
selésében (Lk 21). Egyszerűen nem volt más lehetősége, mint a hit. Mintha azt mondta volna: „Uram, 
nincs semmim, csak két fillérem. De ezt is neked adom, mert hiszem, te tudsz rólam gondoskodni.” 

 
3. Mennyei Atyánk végtelen hatalmú Úr. Számára nem okoz nehézséget az, hogy gondoskodjon ró-

lunk. Ő képes volt arra, hogy József testvéreinek gyilkos haragját, amellyel testvérük ellen fordultak, fel-
használja arra, hogy az egész családot, Jákóbot és minden gyermekét és unokáját megmentse. Az Úr ké-
pes volt arra, hogy úgy alakítsa az eseményeket, hogy gondot viseljen egyrészt arról, akinek az ígéretet 
tette, másrészt pedig gondot viseljen az ígéret beteljesedéséről. 

Az Úr ma is képes arra, hogy gondot viseljen rólad – testvérem – bármilyen helyzetbe is kerültél. 
Talán most úgy látod, hogy a munkádban vallasz kudarcot már hosszú ideje, és semmi sem sikerül. Vagy 
egymás után olyan váratlan és nagy kiadásaid vannak, melyek felemésztik minden tartalékod, és hiába 
voltak szép terveid, azokról talán hosszú időre le kell mondanod. Vagy úgy érzed, egy rossz kényszerpá-
lyán halad az életed, és mint József, úgy visznek téged is a körülmények. 

Abban is egészen biztos vagyok, hogy Isten gondviselése jelen van az életünkben. Ennek számtalan 
jelét lehet látni, ha egy kicsit is figyelmesek és érzékenyek vagyunk a jelekre.  

Viszont a mi oldalunk már korántsem ilyen biztos. Vagyis az már sokkal bizonytalanabb, hogy mi 
emberek rábízzuk-e magunkat Isten gondviselésére, vagy ösztönösen beindulnak azok a reflexek, hogy 
mindent magunk akarunk elintézni és bebiztosítani. 

Hogy mennyire nehéz rábízni magunkat Istenre és az Ő gondviselésére, jó illusztrálja a követ-
kező történet, mely „Charles Blondin nevű híres francia cirkuszi mutatványosról szól a 19-dik század-
ban, aki egy hosszú acélkábelt feszített ki a Niagara vízesés fölött. Erős szélben is biztonsági védőháló 
nélkül járkált, futott, sőt táncolt a kötélen az őt figyelő óriási tömeg ámulatára és gyönyörűségére. 

Egyszer fogott egy téglával megrakott talicskát, és azzal ejtette ámulatba a tömeget, hogy könnyedén 
áttolta a kötélen a vízesés egyik szélétől a másikig. Ekkor Blondin odafordult a tömeghez, és azt kérdezte 
tőlük:  

– Hányan hiszik el, hogy ebben a talicskában egy embert is át tudok tolni a kötélen? 
A vélemény egyöntetű volt. Mindenki éljenezett, és magasra emelte a kezét. Mindenki elhitte, hogy 

meg tudja tenni! 
– Akkor – kérdezte Blondin, - egyikük vállalkozna rá, hogy ő legyen az az ember? 
Amilyen gyorsan a magasba emelkedtek a kezek, ugyanolyan gyorsan ereszkedtek le. Egyetlen néző 

sem akadt, aki vállalkozott volna a hajmeresztő mutatványra, és az életét Blondinra bízta volna.” (Wayne 
Rice, Fején a szöget I., 215. old.)  

Elméletben nagyon tudunk bízni Istenben, de éles helyzetben, amikor tényleg Ő tudna megtartani 
és átvinni bennünket a szakadék felett, akkor már nem tudjuk magunkat rábízni, akkor nem tudunk 
hinni erejében és ügyességében. 

 
4. Felmerül bennem a gondolat, hogy mennyei Atyánk olykor azért visz bennünket bele egy-egy na-

gyon nehéz helyzetekbe, hogy könnyebben megtanuljunk Benne hinni és az Ő gondviselésében bízni. 
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Hiszen, amikor sikeresek vagyunk, amikor szalad a szekér, akkor hajlamosak vagyunk sokkal inkább 
saját magunkban bízni, mint Istenben. A bibliai Józsefnek is éppen ezt kellett megtanulnia: hogyan tudja 
teljesen rábízni Isten kegyelmére és gondviselésére az életét. 

Jakab apostol írja ezt levele 1. részében: 2Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kí-
sértésekbe estek, 3tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Eszerint Isten még a kísértést 
is fel tudja használni annak érdekében, hogy kimunkálja bennünk a hitünk állhatatosságát, a kitartó hi-
tet. 

 
5. Befejezésül szeretném, ha jól látnánk azt, hogy milyen szoros kapcsolat van Isten gondviselése és 

mi hitünk között. Isten gondviselése jelen van az életünkben, ugyanakkor ebbe a gondviselésbe a hitünk 
által tudunk belekapaszkodni. Ha nem hiszünk Istenben, mint olyan Úrban, Aki rólunk, a mi sze-
mélyes életünkről is gondot visel, akkor számunkra az isteni gondviselés csupán egy szép elmé-
let marad, de nem lesz megtartó erővé. 

Ha pedig valakinek a hite csak saját magára irányul, ha valaki csak saját magában tud hinni, az olyan, 
mint az előbb említett milliárdos vállalkozó, aki fél a szegénységtől. De az önmagunkban való hit bármi-
kor megrendülhet. Az önmagunkban való hit olyan, mint amikor az ember homokra építi a házát: ha 
bármilyen nehézség támad az életben, ez a ház összeomlik. 

A helyes hit azonban olyan, mint amikor az ember sziklára építi a házát: nem rendül meg akkor sem, 
ha vihar tépázza a házat.  

József hite ilyen sziklaszilárd lett a sok kemény megpróbáltatás során. Ezzel a hittel tudta azt kimon-
dani a testvéreinek, hogy „…azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok”.  

Testvéreim a Krisztusban! Adja meg nektek is az Úr, hogy hitetek megerősödjön, és rá tudjátok ma-
gatokat és szeretteiteket bízni Isten gondviselésére! Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


