
JÓZSEF TÖRTÉNETE 

 

A történetben egyszerre láthatjuk azt, hogy Isten terve kibontakozik, és azt is, hogyan kísér és 

vezet Isten az egyéni élethelyzeteinkben. Míg Ábrahám, Izsák és Jákób történetei kis 

egységekből épülnek fel és néhány életeseményükbe pillanthatunk be, addig József története 

egy jól felépített egységnek tűnik (1Móz 37, 39–50). Egészen gyermekkorától kezdve elég 

részletesen nyomon kísérhetjük az életét. Sőt, József történetén keresztül Jákób családjának 

belső életébe is bekinthetünk. Érzelemgazdag, fordulatos és elgondolkodtató eseményekkel 

találkozhatunk, amelyeken keresztül követhetjük József fejlődését és megváltozását. Az 

események mögött folyamatosan jelen van a Gondviselő Isten, akinek terve van az egyén és a 

nép életével. 

József történetéből kiderül, hogy Isten különleges adománnyal, az álmok megfejtésének a 

képességével ruházta fel, egészen ifjúkorától kezdve. Kezdetben azonban ezzel az ajándékkal 

nem jól élt, és a családtagjai előtt hencegett. Azt is felismerhetjük már a kezdetektől, hogy az 

ősatyák sem voltak tökéletesek, hiszen Jákóbnak van kedvenc gyermeke a népes családjából. 

Sőt, ezt az érzését ki is mutatja, amiből a testvérek között hatalmi harc és erős féltékenység 

születik. Az emberi jellemfejlődés oldaláról azt láthatjuk, hogy az elkényeztetett, dicsekvő 

József nagy mélységeken megy keresztül, és eljut odáig, hogy az Istentől kapott ajándékot tudja 

jóra használni (a fáraó álmainak a megfejtésén át az éhínség megelőzésére és megoldására). 

Sőt, tud megbocsátani és rajta keresztül lép tovább Ábrahám leszármazottainak a sorsa: 

Egyiptomba kerülnek. Több alkalommal is olvashatjuk „az Úr Józseffel volt” formulát, ami azt 

jelentette, hogy áldás volt a munkáján, tevékenységein. A bibliai leírásból az is kiderül, hogy 

Ábrahám leszármazottai Egyiptomban már 70-en vannak, és a Gósen földjére költöznek. A 

korábbi vándorló élet után egy letelepedési időszak következik a számukra. (1Móz 46,34). 

Maga József 110 éves korában hunyt el (1Móz 50,26).   

Isten választott népének életében az Egyiptomba kerülés és az ott-tartózkodás egy nehéz 

élethelyzetre való megoldási lehetőség. A „hét szűk esztendő” idején, az éhezés korában 

kerülnek Egyiptomba, ami új lehetőségeket tartogat a számukra.  

A József-történetekben folyamatosan nyomon követhetők a következő teológiai elemek: 

● Isten vezetése és folyamatos munkálkodása az események mögött, 

● az Istennel való élet kézzelfogható következménye az általa adott áldásokban, 

● Isten szabadító ereje és hatalma, 



● felismerhető az Ábrahámmal megkezdett terv folytatása, melynek egy újabb állomása 

Egyiptom, és részese József, valamint Jákób egész családja.  

Kortörténetileg olyan Biblián kívüli források nincsenek, amelyek egyértelműen ezeket az 

eseményeket írják le. Ugyanakkor a bibliakutatók nagy része szerint sok olyan kapcsolódás 

van, amelyek az egyiptomi viszonyok fényében nagyon is elfogadhatók valóságosként és 

megtörténtként. Ennek megfelelően, többnyire a Kr.e. 18–16. századra teszik Józsefnek és 

családjának az egyiptomi eseményeit.1 

Mind az óvodás, mind a kisiskolás gyermekek számára izgalmas és érdekes eseménysorozat 

található József történeteiben. Számtalan lehetőség adódik valláspedagógiailag arra, hogy a 

gyermekek életvalóságához kapcsolódva keressük a történetekből Isten üzenetét. Akár a 

testvérek viszonya, akár Józsefnek és a testvéreinek a viselkedése a különböző élethelyzetekben 

kapcsolópont lehet a számukra. Ha az egész folyamatot áttekintjük, akkor magasabb 

szempontokra is irányíthatjuk a figyelmüket: Isten üdvösséget, szabadítást és reményt adó 

tervére és folyamatos jelenlétére, gondviselő szeretetére, valamint arra, hogy Istennel minden 

helyen és helyzetben kapcsolatban lehet lenni.  

Az MRE általános iskolai hit- és erkölcstan kerettantervében (2012) és tananyagaiban 2. 

évfolyamon találkozhatnak a gyermekek több órán keresztül József történetével.  
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