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APMĄSTANT PASAKOJIMĄ APIE JUOZAPĄ IR JO BROLIUS 

Jokūbas mylėjo Juozapą labiau nei kitus savo sūnus (plg. Pr 37, 3). Jis taip stipriai mylėjo Juozapą, kad jam 
padovanojo nuostabų naują apsiaustą. Juozapo broliai ėmė jam pavydėti ir susimokė prieš jį. Gal Jokūbas ir 
nujautė esąs šališkas, nors tikėtiniau, kad to nesuvokė. Skaitydami pasakojimą matome, kokią kainą jam teko 
sumokėti, kad nekreipė dėmesio į savo mintis ir neapmąstė savo elgesio su sūnumis, kad nepaisė, jog kiti sūnūs 
gali įsižeisti ar apmaudauti. Tačiau ne tik Jokūbas buvo kaltas. Juozapas irgi šiuo tuo prisidėjo prie brolių 
piktumo. Jis sapnavo sapnus, įtikinusius jį, kad jis pašauktas didingesniems tikslams nei kiti šeimos nariai ir kad 
visi kiti turėtų jam nusilenkti. Apie sapnus Juozapas papasakojo broliams ir tėvui. Jokūbas papriekaištavo 
Juozapui dėl pasipūtimo, bet jo įspėjimas tikriausiai buvo pernelyg vėlyvas. Brolių santykiai jau buvo pašliję, 
dauguma jau buvo susimokiusi prieš Juozapą. Sugavę jį broliai pardavė vergijon, o Jokūbui pasakė, kad jaunėlį 
sudraskė laukinis žvėris. 

Visa išeina į gera 

Parduotas Egipto valdininkui, vardu Potifaras, Juozapas sunkiai dirbo ir savo sunkiu darbu bei maloniu būdu 
pelnė jo palankumą, įgijo gerą vardą ir tapo visų to pareigūno turtų prievaizdu. Bet Juozapo sėkmė veikiai 
išblėso, mat Potifaro žmona melagingai apkaltino jį prie jos kibus. Įtūžęs Potifaras Juozapą įmetė į kalėjimą. 

Ši nesėkmė, regis, turėjo sužlugdyti Juozapą. Iš pradžių jam teko iškęsti brolių išdavystę, prievartinį atskyrimą 
nuo šeimos. Negana to, jis, parduotas į vergiją, prarado iki tol turėtą laisvę. O štai dabar jam teko ištverti 
melagingus kaltinimus. Jo šeimininkas – o Juozapas matė, kad šeimininkas jį buvo pamilęs – patikėjo kaltinimais 
ir pasiuntė jį į kalėjimą. Juozapą, gerą ir teisų žmogų, žeidė visas patirtas neteisingumas. Ar jis pajėgs kuo nors 
pasitikėti? Gal jam nereikia stengtis būti teisingam? Juk Dievui jis, atrodo, nerūpi. 

Pasakojimas tuo nesibaigia. Iškentėtos neteisybės Juozapo nepavertė pagiežingu ciniku. Jis išliko arti Dievo, o 
Dievas liko arti jo. Juozapas ištikimai laikėsi tikėjimo. Tikėjimas buvo jo ramstis ir pagalba gydant atsiminimus. 
Juozapas atsiminė Dievą, atsisakydamas nedorai pasielgti su Potifaro žmona (plg. Pr 39, 9), pranašyste 
aiškindamas žmonių sapnus (plg. Pr 40, 8; 41, 16) ir netgi išmėgindamas savo brolius (plg. Pr 42, 18). Juozapas 
nepaliovė būti didžiai nuolankus ir geras, o Dievas išties nepaliovė juo rūpinęsis. 

Stebuklingais įvykiais išlaisvintas iš kalėjimo Juozapas tapo faraono parankiniu ir patikėtiniu. Juozapas kalinys 
tapo Juozapu valdytoju. Badui apėmus kraštą, Juozapo broliai atkeliavo į Egiptą vildamiesi nusipirkti maisto 
savo šeimoms. Čionai jie susitiko savo jaunėlį brolį, bet jo neatpažino. O Juozapas numanė, su kuo jam buvo 
lemta susitikti. 

Galia ir valia dabar Juozapo rankose, jis – tam tikra prasme vyresnysis, nuo jo priklauso, ar suteikti malonę, ar 
prašytojus pavaryti šalin. O gal derėtų atmokant savo skriaudikams bent jau juos pažeminti? Bet Juozapas 
neįsileido į savo širdį kartėlio ir keršto. Užuot atkeršijęs, atleido. Juozapas į visus įvykius žvelgė Dievo akimis. 
Tai liudija jo žodžiai broliams: „Taigi ne jūs mane čia atsiuntėte, bet Dievas, – jis padarė mane faraono tėvu, visų 
jo namų viešpačiu ir viso Egipto krašto valdovu“ (Pr 45, 8). 

 


